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RESUMO 

 

Analisa-se a possibilidade dogmática de se conceber uma responsabilidade preventiva. 

Gravitando em torno do exame estrutural do ato ilícito, depurado pela revisão de seus 

elementos sob a influência da doutrina penal, em especial, da teoria da imputação objetiva, 

filia-se a uma corrente que, no escopo de atender à demanda social por maior proteção, 

prescinde do dano fenomênico e acentua a análise da tolerabilidade social do risco como 

gatilho para a nova formulação dogmática. Atenta-se, contudo, para a ilusão do risco zero, 

para a necessidade de se ponderar interesses conflitantes e para os limites da máxima latina 

do neminem laedere. A partir desses dados, constrói-se um modelo que procura 

complementar o instituto da responsabilidade em sua formatação tradicional e 

operacionalizar uma nova função do mesmo, a função preventiva de eficácia ex ante. 
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ABSTRACT 

 

We analyze the dogmatic possibility of conceiving a preventive liability. The starting point 

is the structural examination of the illicit act, refined and revised under the influence of the 

criminal law doctrine, specifically the theory of objective imputation. This proposition 

dispenses the concrete damage and emphasizes the analysis of the social tolerance of risk 

as a trigger for the new dogmatic formulation, thus answering society's rising demand for 

greater legal certainty and protection. Special attention is given to the illusion of zero risk, 

to the need of pondering about conflicting interests and to the limits of the Latin maxim of 

the neminem laedere. From this data, it is possible to build a model that seeks to 

complement the institute of tort law in its traditional formatting, as well as operationalizing 

a new purpose: the preventive function with anticipatory efficacy. 
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RÉSUMÉ 

 

Nous analysons la possibilité dogmatique de concevoir une responsabilité préventive. À 

partir de l'examen structurel de l'acte illicite, affiné par la révision de ses éléments sous 

l'influence de la doctrine pénale, sourtout, la théorie de l'imputation objective, nous 

adoptons une ligne de pensée qui, dans le but de répondre à la demande sociale d'une 

protection accrue, ôte la préoccupation principale des dommages concrets et met l’accent 

sur l’analyse de la tolérance sociale du risque en tant que déclencheur de la nouvelle 

formulation dogmatique. Nous soulignons, toutefois, l'illusion du risque zéro, la nécessité 

d’harmoniser les intérêts contradictoires et les limites de la maxime latine du neminem 

laedere. Avec ces données, nous edifions un modèle qui souhaite compléter l'institut de la 

responsabilité dans son formatage traditionnel et rendre opérationnelle une nouvelle 

fonction de celui-ci, la fonction préventive d'efficacité ex ante. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo em testada, forte no acordo da banca de qualificação, vem intitulado 

“Função preventiva da responsabilidade: limites para a discussão de uma responsabilidade 

sem dano”. 

 

a) O TEMA 

 

Propõe-se estudar e discutir, nesta sede, teoria que, na trilha da orientação 

francesa, ficou conhecida como “responsabilidade civil sem dano”, expressão que, adiante-

se, reprovamos. Entre entusiastas excêntricos e contestadores ferrenhos, a tese suscita 

controvérsias em torno do denominado último bastião da responsabilidade civil, uma vez 

que o avanço da ciência e seu reflexo na técnica jurídica quebrantara a rijeza purista da 

culpa e do nexo de causalidade, restando apenas o dano, fortalecido e alargado na 

sequência de uma ética coletiva que cada vez mais reprovava os efeitos colaterais 

negativos do progresso. Inviolável, inquestionável, intangível e sacrossanto, até há pouco o 

dano reinava absoluto em suas feições concretas, como o elemento caracterizador e 

diferenciador da responsabilidade. 

A vida moderna, porém, como sempre fizeram os progressos da humanidade, 

forçou mentes atentas ao papel do direito como instrumento de pacificação, a desenvolver 

soluções para conflitos que ameaçam o equilíbrio social. No contexto dos novos danos, 

decorrentes da era pós-industrial, uma dessas soluções aventadas foi a da ampliação do 

objeto da responsabilidade civil, mas desta feita de modo a reconhecer-lhe uma função 

preventiva com eficácia anterior ao dano (eficácia ex ante). 

A busca intuitiva por soluções penais e/ou administrativas resultou incompleta, 

quando não frustrante, já que a tendência desejável da primeira seria o encolhimento, 

restrita a um emprego quando esgotados os demais recursos (ultima ratio), enquanto a 

segunda alternativa pressuporia um especial tratamento normativo, informada que é pelo 

princípio da legalidade estrita, e uma séria restrição do campo de trabalho. Combinados 

esses fatores e acompanhando demanda crescente, natural recorrer-se ao instrumental do 

direito civil, em especial, à responsabilidade. Mas uma responsabilidade relida sob os 

influxos das novas demandas sociais. 

Sob essa influência, a responsabilidade civil clássica aos poucos tem cedido 

frente ao risco gerado pela incerteza do dano, sob inspiração dos princípios da precaução e 
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da prevenção, como pode ser visto no recente Código Civil y Comercial argentino e no 

projeto francês de reforma do direito da responsabilidade civil de 13 de março de 2017. 

Tais questionamentos nascem no contexto da “sociedade do risco” descrita por Ulrich 

Beck. Entretanto, o risco que a informa e lança reflexos sobre o mundo jurídico já não é 

mais aquele responsável pela inflexão da teoria da culpa em responsabilidade objetiva. O 

risco agora é bem mais complexo, o que recomenda uma revisão nos fundamentos e 

funções no instituto da responsabilidade civil. É sobre esse fenômeno revisor que nos 

debruçamos, estando advertidos, contudo, de que em uma área com tanta especulação, 

seria fácil sucumbir a idealismos e dar preponderância a valores particulares. 

 

b) DELIMITAÇÃO 

 

O foco do trabalho é tratar das hipóteses de responsabilidade preventiva, em 

que o direito se antecipa ao dano. Esse escopo pode ser atingido (1) focando o problema do 

risco de danos graves e irreversíveis ou (2) focando o “dano de risco”. 

Pensamos que a perspectiva do “dano de risco”, adotada, entre outros, por 

Teresa Ancona Lopez, em inovadora e influente tese, é criticável, na medida em que não 

logra demonstrar uma afinidade da técnica jurídica com a realidade (usa como que ficções) 

e também acaba por tirar o foco do elemento mais importante da responsabilidade civil 

preventiva: a conduta assumida pelo agente, potencialmente, lesiva. Não se deixa, porém, 

de reconhecer sua engenhosidade. 

Assim, dentro das possibilidades teóricas que se lhe abrem, o trabalho gira em 

torno da tese de que a função preventiva autônoma deve ser tomada como causa 

legitimadora para se demandar a cessação de um ilícito, no contexto da contenção de danos 

graves e irreversíveis. É evidente a compatibilidade do tema com as dogmáticas processual 

e penal, que de alguma forma serão referidas, mas o acento do texto é sobre o direito 

material civil, examinando, especificamente, o ato ilícito e os reflexos de sua nova 

abordagem sobre uma responsabilidade voltada para o futuro. 

 

c) FONTES DE CONSULTA E METODOLOGIA 

 

Na linha de um trabalho fortemente marcado pela adoção de uma metodologia 

dialética, fundada na análise de posições antagônicas da doutrina1, a principal fonte de 

                                                 
1 MARCHI, Eduardo Cesar Silveira Vita. Guia de Metodologia Jurídica. Italia: Edizioni Del Grifo, 2002. p. 

105-106. 
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consulta foram as obras clássicas do direito da responsabilidade, em especial, obras 

brasileiras, pela afinidade da análise ao sistema jurídico pátrio, e francesas, pela qualidade 

e relevância dos textos gauleses para nossa evolução jurídica e legislativa. Não obstante, 

socorremo-nos com bastante frequência, e grata surpresa, também da doutrina argentina. 

Não bastasse nossa afinidade cultural com o país vizinho, que por muito tempo ostentou 

diploma civil lastreado no Projeto de Augusto Teixeira de Freitas, recentemente foi 

promulgado seu novo Código Civil y Comercial, afinado com as mais modernas teorias jus 

privatistas. Em vista da qualidade do texto, elaborado por juristas notáveis, e da vanguarda 

de muitas de suas disposições, não podíamos ignorar a doutrina que se desenvolveu no país 

e deu base para as inovações que agora se encontram. 

Além da ênfase dialética, também seguimos uma metodologia interdisciplinar, 

como o exige o perfil dos novos danos. Assim, em matéria de ato ilícito, recorremos 

fundamentalmente às construções penalistas e às contribuições da doutrina civil e 

processual civil italiana. O apelo à doutrina penal era natural, haja vista ter sido o direito 

penal o campo por excelência das investigações sobre o agente lesivo e sua 

responsabilidade. Ademais, como ponderado por respeitada doutrina, existe clara 

compatibilidade ontológica entre o ilícito civil e o penal a recomendar tratamento conjunto 

de ambos na matéria. Existe uma terceira razão para a atenção que demos ao direito penal: 

ele é a referência preferencial de quantos negam a flexibilização da responsabilidade civil. 

Então, incumbe igualmente analisá-lo e apontar para seus limites, evidentemente, 

respeitando o recorte temático do trabalho. Já a opção pela doutrina italiana se deve a sua 

forte influência, em especial, sobre o processo civil brasileiro, que inovou ao disciplinar, 

na linha das contribuições itálicas, a tutela contra o ilícito em seu art. 497, parágrafo único, 

assim enunciado: “Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a 

reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração 

da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”. A propósito, são italianos os 

primeiros e mais notáveis estudos que encontramos sobre a autonomia do ato ilícito em 

relação ao dano e à culpa. 

Quanto à metodologia, conforme referimos, optou-se por um estudo com 

referencial basicamente teórico, prestigiando a confrontação de dados históricos e 

doutrinários, notadamente, de países de tradição civil law. Contudo, não se deixa de atentar 

para o quanto produzido e sedimentado pelos tribunais, com especial atenção para a 

jurisprudência do STJ. 



22 

 

Trata-se, em suma, de uma pesquisa dogmática, mas que não se furtará em 

questionar os próprios dogmas, quando, acompanhando preocupação de Orlando Gomes, 

for necessária uma reação ao imobilismo jurídico2. 

 

d) ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos, sendo o último suas notas 

conclusivas. Nesta ocasião, não passaremos ponto por ponto os assuntos desenvolvidos ao 

longo do texto, nem voltaremos a discutir teses e antíteses da dialética da responsabilidade 

civil preventiva. Tão somente nos concentraremos em descrever a síntese a que chegamos 

das discussões que alicerçam a dissertação. 

Seguindo a esta introdução, justificaremos o necessário redimensionamento da 

responsabilidade civil a partir das mudanças de perspectiva social do risco. Trataremos de 

considerar a evolução histórica deste, confrontando a teoria do risco com suas debilidades. 

Após essa análise contextual, cuidaremos de distinguir as duas formas de eficácia 

preventiva que costumam ser referidas pela doutrina: a sanção punitiva e a sanção 

preventiva, justificando o porquê da conveniência teórica em se optar pela segunda em 

detrimento da primeira. 

O capítulo 2, cujo título é “Estrutura e função da responsabilidade”, discute a 

insuficiência da análise meramente estrutural dos institutos jurídicos, advertindo para a 

necessidade de se considerar os fins a que se dirigem e alertando para o risco de, nessa 

consideração, descambar, por simples formalidade retórica, para aquilo que se cristalizou 

como doutrina do direito civil constitucional. Na sequência, pontuaremos as três funções 

que julgamos serem ostentadas pela responsabilidade civil contemporânea, dando especial 

atenção para a função preventiva em sua dupla perspectiva. Esse será o gancho para, no 

capítulo 3, analisarmos tal função como decorrência lógica da validade da máxima do 

neminem laedere, que desde tempos romanos ordenava a ninguém lesar. Será o momento, 

por outro lado, de confrontar qualquer concepção absoluta do princípio, lembrando de sua 

relatividade e considerando hipóteses em que haveria um verdadeiro direito de lesar. Na 

extensão dessa análise, referimos aos fundamentos éticos e jurídicos da responsabilidade 

preventiva. 

O capítulo 4, um dos principais do trabalho, trata de investigar verticalmente o 

instituto do ato ilícito, desfazendo equívocos que há muito têm perdurado em seu 

                                                 
2 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 
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tratamento pela doutrina nacional. Nesse diapasão, concebe-se um instituto autonomizado 

da culpa e do dano, e que está em franco processo de fragmentação. O dano só volta a 

relevar quando encarado o ilícito que enseja responsabilidade civil, razão pela qual 

julgamos inconveniente a denominação “responsabilidade civil sem dano”. Analisaremos, 

na ocasião, a forma como o dano aparece nessa nova manifestação do ilícito, ademais de, 

recorrendo à teoria geral do delito, de formulação penal, apontar os caracteres distintivos 

do ato ilícito. De posse desses dados, consideraremos, no capítulo 5, a convivência e 

compatibilidade dessa construção com as crescentes hipóteses de responsabilidade objetiva 

e com as formas de tutela contra o ilícito. Ademais, nesse capítulo final, faremos uma 

breve análise sobre as questões atuais que mais se destacam no tratamento estrutural da 

responsabilidade civil preventiva, em especial, o tema dos riscos do desenvolvimento e a 

qualificação jurídica dos novos danos, sem ignorar, por suposto, a necessidade de se dar 

um fecho às ponderações acerca da conduta. 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO RISCO E SEU REFLEXO NO 

DIREITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A tradição jurídica que chega a nós encara o risco a partir de uma perspectiva, 

predominantemente, negativa, associada ao acaso e à fortuna, ainda que se reconheça que a 

ideia de risco não está limitada ao léxico jurídico, nem versa sobre fenômeno unicamente 

negativo3. Se a noção não é de todo nova, pode-se ao menos dizer que, na modernidade, ela 

ganha contornos diversos, com tonalidades mais fortes. 

Controvertido, o conceito vem normalmente referido nas teses jurídicas como 

uma passagem abrupta entre os tempos remotos e a atualidade. Mas o pessimismo dessa 

vertente, entornado no que se apresenta como sociedade de risco4, desconsidera muitos 

fatores do ciclo natural da humanidade e usa de observações isoladas para fornecer seu 

diagnóstico5. Para os que, como Baumann, a modernidade não é ruptura, mas continuidade, 

os riscos sentidos, hoje, não são mais severos, apenas houve uma mudança em suas fontes 

e nos mecanismos disponíveis para que as pessoas lidem com ele. 

Essa ausência de assonia impulsionou o surgimento e o desenvolvimento do 

princípio da precaução, como solução para conjugar, inicialmente, os Estados em torno do 

tema risco6. Com capacidade expandida para os mais diversos ramos do direito, esse 

princípio mudou o ponto de partida do resultado danoso para o momento da decisão, 

provocando, na disciplina da responsabilidade civil, uma inflexão comparável, mais 

recentemente, apenas com a que desencadeou o movimento objetivista de Saleilles e 

Josserand. Aliás, é esse o marco histórico do qual partiremos por ter representado uma 

primeira tomada de consciência frente a uma nova manifestação do risco. 

 

 

 

                                                 
3 “« Le concept de risque est polysémique: il est philosophique, économique, culturel, technique, 

anthropologique, sociologique, juridique... ». « Les significations du risque foisonnent ». Ses sens 

connotatifs traduisent eux-mêmes cette polysémie: « Le risque possède deux orientations contextuelles 

opposées : soit il suscite l’admiration, associé à l’audace, au défi et à des valeurs héroïques, l’amour du 

risque, soit il provoque le rejet, la méfiance, assimilé à une forme d’inconscience, d’irresponsabilité », de 

souci et d’inquiétude pour l’avenir” (VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris 

D’Aix Marseille, 2005. p. 11). 
4 BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. 
5 BRITO, Alexis Augusto Couto de. Crimes de perigo e teoria da imputação objetiva. 2008. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. 
6 BRITO, Alexis Augusto Couto de. Crimes de perigo e teoria da imputação objetiva. 2008. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008. 
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1.1 INDUSTRIALISMO E OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

A humanidade sempre conviveu com risco. Mas esse risco, se não fosse 

imputado a um fatalismo do destino exoneratório da responsabilidade7, era combatido, 

especialmente após a era medieval, sancionando-se, por exemplo, quem deu causa a ele por 

agir com manifesta intenção de lesar ou não empregando o cuidado devido. Visto dessa 

perspectiva, não era incomum enfocar o instituto da responsabilidade civil mais como 

sanção do que como reparação, do que decorre sua percepção em termos pessoais ou 

individuais, assentada na culpa e preocupada com a recomposição do patrimônio da 

vítima8. 

A mudança de viés que tomou forma a partir das investigações de Josserand e 

Salleiles, sem, contudo, abandonar o primeiro sentido de fortuna ou destino, parece ser 

tributária, em boa medida, da percepção do risco como um “evento objetivo, 

estatisticamente avaliável”, cuja probabilidade de ocorrência pode ser calculada e, como 

tal, imputada a alguém individualmente9. A propósito, tais autores, preocupados com o 

encadeamento sistemático do que consideravam danos anônimos, defenderam não ser justo 

que os mais vulneráveis, especialmente os trabalhadores, sofressem lesão em sua esfera de 

direitos em razão dos riscos derivados do maquinismo e da industrialização10. 

Ainda que propostas semelhantes tendentes a uma flexibilização da culpa não 

fossem de todo incomuns no período que antecedeu aos grandes mestres franceses11, a 

                                                 
7 VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 20. 
8 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 

Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 26. 
9 VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 285-286. 
10 Tratando do alargamento da base da responsabilidade, Josserand dizia que “a necessidade dessa concepção 

faz-se mais imperiosa na medida em que se desenvolve e se torna ilimitado o horizonte industrial, na 

medida em que a atividade se concentra em imensas empresas, nas sociedades poderosas na presença das 

quais o operário, com a teoria antiga, ficaria desarmado; na medida em que também a indústria se torna 

mais técnica, mais largamente tributária da ciência, visto que os acidentes tornam-se então mais tenebrosos, 

muito frequentemente anônimos; o caso fortuito absorve mais e mais o domínio da culpa e a vítima, 

chocando-se contra o obstáculo da origem obscura do acidente, suportará quase sempre as consequências 

danosas de um estado de coisas, de uma força que não foi de forma alguma criada por ela” (JOSSERAND, 

Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) (1897). Revista Direito GV, São 

Paulo, v. 1, n. 1, p. 109-119, maio 2005. p. 110). E mais adiante pondera: “Diante do desenvolvimento 

inesperado do maquinismo e o caminhar sempre mais científico da indústria, o homem sente-se ameaçado 

por forças desconhecidas e temíveis; ele se vê exposto a acidentes anônimos cuja causa escapa a qualquer 

análise; ele sente a necessidade de se defender, não a exemplo de seus distantes ancestrais, contra toda 

força estrangeira, mas ao menos contra as forças que ele mesmo criou e das quais não pode sempre evitar 

os golpes” (JOSSERAND, Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) (1897). 

Revista Direito GV. São Paulo, v. 1, n. 1, p. 109-119, mai. 2005. p. 118). 
11 No Brasil, por exemplo, Teixeira de Freitas, antes mesmo dos franceses elaborarem sua teoria, previu, em 

seu Esboço, uma presunção de culpa em relação ao proprietário de qualquer coisa inanimada (PORTO, 

Mário Moacyr. Responsabilidade civil decorrente da guarda da coisa. Revista dos Tribunais. São Paulo, 

v. 72, n. 573, p. 9-16, jul. 1983). Tratava-se do art. 3.690 (“Quando de qualquer coisa inanimada resultar 

dano a alguém, seu dono responderá pela indenização, a não provar que de sua parte não houve culpa”). 
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importância que assumem deriva, além do brilhantismo de seu gênio, da conjugação de 

dois fatores que, nas palavras de Claudio Luiz Bueno de Godoy, foram essenciais para a 

mudança de perspectiva, que se acentuou na segunda metade do século passado: de um 

lado, a massificação e universalização das relações entre as pessoas derivadas da 

Revolução Industrial12 e, de outro, a relevância adquirida pela pessoa humana enquanto 

princípio do ordenamento, em resposta, especialmente, às atrocidades praticadas pelos 

regimes totalitários das décadas de 1930 e 1940, do que resulta, para a responsabilidade 

civil, uma maior preocupação com o valor básico da dignidade humana em detrimento de 

escorços patrimonialistas. Na mesma toada, o acento do instituto migra da busca de um 

culpado para a busca de um responsável pela indenização, o que, em última instância, 

conduziu à ruptura entre a responsabilidade e a reparação em favor de um modelo chamado 

“direito de danos”13. Depois, a ideia de socialização da responsabilidade ganha corpo, ao 

que se soma uma concepção mais ressarcitória e, nas palavras de Godoy, menos 

sancionatória do instituto14. Tudo isso a relativizar os três princípios que orientaram a 

responsabilidade derivada dos códigos oitocentistas15. 

                                                                                                                                                    
Doutrina e jurisprudência que acolheram, todavia, a responsabilidade decorrente da guarda das coisas 

inanimadas, caminharam para trás ao exigir demonstração de culpa na guarda. Na Argentina, também não 

se desconheciam propostas tendentes a associar à culpa novos fatores de atribuição. Assim que se apontam 

os artigos 58 e seguintes do Código de Minería de 1886, como as primeiras formulações legais da teoria do 

risco e da atividade arriscada no país, na sequência inaugurada pelos arts. 162 e 184 do Código de 

Comercio de 1862 (ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. Messina de. La responsabilidad civil en la 

era tecnológica – tendencias y prospectiva. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 192-193). 
12 “Relativamente a queste attività accadeva troppo spesso che il principio della responsabilità per colpa si 

rivelasse insufficiente ad assicurare la riparazione del danno. E non a causa di una difficoltà di prova: 

l’esercizio di un’industria comporta necessariamente il verificarsi di tutta una serie di incidenti inevitabili, 

nonostante l’impiego della massima diligenza. Talvolta, poi, data la complessità dell’organizzazione, la 

colpa causa del danno si fraziona, in corrispondenza della divisione del lavoro, in mille piccole quote 

trascurabili, ciascuna insufficiente a giustificare una responsabilità del suo autore; talvolta, infine, si 

verificano danni causati dalla momentanea imprudenza di un lavoratore; ma si trata di gesti malaccorti i di 

disattenzioni inevitabili, nella routine del lavoro quotidiano, e spesso scusabili. (...) Il principio della 

responsabilità per colpa si rivela dunque insufficiente a risolvere il problema dei danni causati 

nell’esercizio delle industrie. Non potendosi evitare tali danni, si volle almeno garantirne il risarcimento e 

sembrò giusto realizzare tale risultato tenendo responsabile l’imprenditore. Poichè l’imprenditore – si disse 

– allo scopo di conseguire un profitto crea o mantiene in vita l’impresa, egli deve anche assumersi la 

responsabilità dei danni ad essa attinenti”(TRIMARCHI, Pietro. Rischio e responsabilità oggettiva. 

Milano: Giuffrè, 1961. p. 13). 
13 FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e 

aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2014. p. 19. 
14 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 

Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 29-45. 
15 “Cette dispersion [de les règles de la responsabilité dans le Code] permet de penser que les auteurs du 

Code civil ne considéraient pas la responsabilité comme une branche autonome du droit civil. Toutefois 

cela n’empêche nullement l’existence d’une inspiration commune que l’on peut résumer en trois mots : 

universalisme, individualisme, moralisme” (VINEY, Geneviève. Traité de droit civil – introduction à la 

responsabilité. 3. ed. Paris : LGDJ, 2008. p. 20). 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-84673?func=service&doc_number=002667993&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-84673?func=service&doc_number=002667993&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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Mas esse risco contra o qual se levantou a doutrina no início do século passado 

mudou de compleição, apesar de mantida a forma em certo sentido16 – um risco da mesma 

maneira antrópico e derivado do progresso técnico-científico. Se a intenção ali era atender 

vítimas de danos anônimos, o objetivo, agora, é impedir que vítimas surjam, apelando-se, 

para tal, aos princípios da prevenção e da precaução17. O perfil dos novos riscos colaborou 

em muito para essa mudança de postura, que entre outras exigências, demanda mecanismos 

jurídicos mais efetivos, que não se satisfazem com uma mera sanção reparatória ou, no 

extremo oposto, com uma automática postura inibitória. Na verdade, a definição das 

medidas adequadas para o caso dependerá, antes de mais nada, da avaliação do risco. A 

depender desse resultado está a decisão de se abster ou de agir com precaução. Essa 

decisão, contudo, não pode ser tomada em termos definitivos, antes devendo estar aberta a 

contínuas revisões, haja vista as mudanças do risco em virtude do tempo, a acumulação de 

indícios, a verificação pragmática, como estágios intermediários entre a ignorância e a 

consciência, ainda que precária18. 

Nesse sentido, mesmo a teoria objetiva, questionada na origem, hoje, referida 

por muitos como o principal fator de imputação da responsabilidade19, pelo menos, em 

termos quantitativos, deve ceder passo a novos tipos de sanção. E duas parecem ser as 

                                                 
16 “Selon le sociologue allemand Ulrich Beck, « le risque est au coeur de la société moderne ». Bien plus, la 

préoccupation croissante née des risques est perçu comme un des « éléments de la modernité », Ulrich 

Beck la qualifiant même de « fondement » de la modernité, tant elle imprègne l’ensemble des rouages de la 

société contemporaine. Le terme « risque » a traversé les siècles sans que sa forme soit altérée. Sa forme 

est certes stable, mais son sens, lui, a varié au fil de ses applications. Cette modulation diachronique 

accompagne ainsi la variation synchronique de la notion” (VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. 

Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 31-32). 
17 Não se concorda com a tese de Graciela de Estrella Gutiérrez, para quem o dano na etapa industrial era, 

preferentemente, o causado com intervenção de coisas perigosas, enquanto, na era industrial, os sinistros 

pertencem às atividades perigosas (ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. Messina de. La 

responsabilidad civil en la era tecnológica – tendencias y prospectiva. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1997. p. 209). Talvez sua construção tenha considerado o cenário legislativo argentino para propor 

uma adaptação do direito às novas circunstâncias danosas, mas, no atual contexto em que estamos, essa 

diferenciação, ademais de inócua, não faz sentido. 
18 VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 296-299. 
19 Parte da doutrina defende que a teoria subjetiva ainda continua sendo o fundamento da disciplina da 

responsabilidade no Código Civil, não obstante o atestado intuitivo da crescente adoção da 

responsabilidade objetiva por legislação extraordinária, muitas vezes dando ensejo à criação de 

microssistemas, como é o caso do CDC, responsável por regular fatia importantíssima das relações 

jurídicas desenvolvidas diariamente no comércio nacional. Nesse sentido, parece ser o parecer de LOPEZ, 

Teresa Ancona. Principais linhas da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v.101, p.111-152, jan./dez. 2006. 

Claudio Luiz Bueno de Godoy, por seu turno, não admite que a responsabilidade objetiva seja tida como 

hipótese excepcional do sistema. Para o autor, “a nova legislação cedeu à tendência, já referida, de 

multiplicidade de critérios de imputação da responsabilidade civil, a ponto de estabelecer cláusula geral da 

responsabilidade sem culpa no caso de atividade que crie risco, além de outras hipóteses igualmente 

casuísticas em que se prescinde da avaliação da culpa. Por isso, porque se diversificam nexos de imputação 

da responsabilidade, é que, a rigor, segundo se entende, descabe procurar uma hierarquia entre esses 

critérios, mesmo no texto do Código Civil de 2002” (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade 

civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 43). 
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razões: a nova compleição do risco e a prescindibilidade do dano. Reservamos a seção 

seguinte para tratar da primeira delas, já a prescindibilidade do dano, mote da dissertação, 

será desenvolvida ao longo dos capítulos. 

 

 

1.2 NOVOS RISCOS E O PAPEL DO DIREITO CIVIL 

 

Os novos riscos, que assustam e reclamam respostas, ostentam perfil 

diametralmente oposto aos riscos com que o homem lidava nas sociedades pré-modernas. 

Até então, os riscos advinham de perigos externos, produto da natureza, e eram 

incontroláveis pela ação humana. A insegurança derivada dessa fonte, na seara jurídica, 

ademais da clássica referência ao caso fortuito e à força maior, “fez com que não se 

tentasse desenvolver uma metodologia científica de administração [dos riscos] e que estes 

problemas fossem manejados pela religião e pela magia”20. 

A sociedade contemporânea, contrariamente a sua pretensão inicial, não 

conseguiu elidir o risco21. Se é verdade que o desenvolvimento técnico-científico permitiu 

diminuir ou controlar vários riscos, também é verdade que criou novos, com consequências 

lesivas muito mais devastadoras e capacidade de previsão diminuta22, o que em muito 

colaborou para o desencantamento da ciência – se pudermos adaptar clássica expressão 

weberiana –, hoje limitada em sua capacidade de controlar e resolver riscos. Atualmente, 

fala-se de um risco de origem antrópica, com extensão lesiva social, espacial e 

temporalmente inimagináveis, e com raiz causal, muitas vezes, de difícil identificação23. A 

                                                 
20 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria geral do direito ambiental. Tradução de Fábio Costa Morosini e 

Fernanda Nunes Barbosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 97. 
21 A propósito, François Ost defesnde que a história do risco, a partir da sociedade liberal do século XIX até 

agora, passou por três etapas: (1) risco como acidente, compondo-se de um evento exterior e imprevisível; 

(2) risco sob a emergência da noção de prevenção, marcado pela busca em se reduzir a probabilidade de 

ocorrência e a gravidade do risco, que é quando o risco deixa de ser encarado como golpe da sorte e 

assume a figura de um evento estatístico objetivado pelo cálculo das probabilidades e pela socialização da 

carga dos danos; finalmente, (3) tem-se o risco enorme (catastrófico), irreversível, pouco previsível ou 

imprevisível, que frustra nossa capacidade de prevenção e põe em cheque nosso próprio conhecimento. É 

nessa última etapa do risco que estamos inseridos (OST, François. Le temps du droit. Paris : Éditions 

Odile Jacob, 1999. p. 270-273). 
22 FREIRE, Paula Vaz. Sociedade de risco e direito do consumidor. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, 

Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito 

privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 376-377. 
23 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun 2018; LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A 

extensão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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origem humana adviria do referido desenvolvimento técnico-científico, resultado de 

decisões presentes em contextos de incerteza, que nos expõem à potencialidade de danos 

futuros, de alcance muito mais vasto que os danos conhecidos e de dimensão individual24. 

É essa origem, aliás, que alimenta uma menor tolerabilidade mesmo ao risco permitido em 

favor de uma pretensa segurança25, cooperando para esse quadro propagandeado como 

nefasto, a perda de referenciais éticos26, a dispersão de princípios ligados à coesão social e 

uma mídia de massas pautada em desgraças e mal feitos27. Tudo isso a requer dura 

normatização sobre a conduta, de forma a evitar tais riscos, diminuir sua intensidade ou 

ainda administrá-los, a fim de apaziguar o sentimento de temor social e a sensação de 

insegurança. 

Frente ao descrito tem-se questionado o papel do direito como ordenador e 

pacificador social. A resposta muitas vezes parece estar na superação de um direito penal 

mínimo e no seu recrudescimento, como defendem políticos populistas e propagandeia a 

mídia policialesca28. Não sem razão. Ademais do já referido esvaziamento dos referenciais 

ético-sociais mínimos, que propulsionam a busca por instrumentos formais de controle 

social, dos grandes campos sancionadores do direito, o administrativo carece de estrutura 

adequada para identificar condutas ilícitas, seja pela falta de uma ação fiscal efetiva, seja 

pela baixa capacidade de intimidação29, ao que se soma a incontrolável burocratização e a 

corrupção30, e o civil, cingido ao dano, vê sua força inibidora enfraquecida pela tendência à 

                                                 
24 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria geral do direito ambiental. Tradução de Fábio Costa Morosini e 

Fernanda Nunes Barbosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 97. 
25 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A extensão do direito penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. 
26 Conforme Silva Sánchez, a ausência de uma ética social mínima torna imprevisível a conduta alheia e 

produz angústia, que se refere ao esforço permanente de asseguramento fático das expectativas próprias ou 

a constante redefinição das mesmas (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A extensão do direito penal: 

aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2002). No mesmo sentido, Pierpaolo Bottini ao advertir que o enfraquecimento dos referenciais éticos 

amplia a demanda por instrumentos formais de controle (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo 

abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011). 
27 “O extraordinário desenvolvimento dos meios de comunicação contribuiu para esta nova capacidade de 

apreender a emergência de novos riscos, antes de a investigação científica poder esclarecer o problema. As 

instâncias de decisão políticas têm o dever de ter em conta os temores relacionados com esta percepção e 

criar medidas preventivas para suprimir ou, pelo menos, limitar o risco a um nível mínimo aceitável” 

(COMISSÃO das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão sobre o princípio da precaução. 

Bruxelas, 2 de fevereiro de 2000, COM (2000)1. p. 8). 
28 Conforme se depreende da leitura de Silva Sánchez, a defesa doutrinária de um direito penal mínimo não 

condiz com a realidade legislada. “Criação de novos ‘bens jurídico-penais’, ampliação dos espaços de 

riscos jurídico-penalmente relevantes, flexibilização das regras de imputação e relativização dos princípios 

político-criminais de garantia, não seriam mais do que aspectos dessa tendência geral, à qual cabe referir-se 

com o termo ‘expansão’” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A extensão do direito penal: aspectos da 

política criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 21).  
29 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
30 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A extensão do direito penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 
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objetivação da responsabilidade, que não expressa adequadamente a reprovação que é 

necessária manifestar frente a certos atos, e pelo desenvolvimento e crescimento do 

emprego dos seguros31. 

A percepção desse quadro de aparente incapacidade de intervenção de outros 

meios de controle social tem movimentado a dogmática penal, e conduzido ao 

desenvolvimento de propostas para enfrentar a demanda por segurança. Por um lado, o 

direito penal do risco admite, sem maiores ressalvas e com profundas transformações 

conceituais e principiológicas, o uso do direito penal para enfrentar novos riscos32, por 

outro, teorias como a do direito da intervenção de Hassemer e a do direito penal de duas 

velocidades de Silva Sánchez têm em comum a resistência contra um direito penal 

simbólico, de cariz funcionalista, manejado como a única esperança de controle de um 

número cada vez maior e mais complexo de comportamentos, mas, paradoxalmente, 

ineficiente33. 

Abandonando à crítica especializada o exame acerca da conveniência de um 

direito penal expandido e quanto às formas de reação do direito administrativo, nossa 

proposta é a de reafirmar o direito civil como instância apta a promover a estabilidade 

social e a assegurar uma justiça distributiva baseada no suum cuique tribuere34. 

Nessa empreitada, não se pode ignorar a influência do sistema social sobre o 

direito35 e, a tal propósito, tomando em conta a percepção sensorial da passagem do tempo 

e a forma como ela toca a consciência coletiva, poderia parecer, em um primeiro instante e 

num juízo de especulação, que enquanto a revolução agrícola que marcou o neolítico 

demorou milênios para se desdobrar, o processo técnico da era pós-industrial pode 

completar-se em poucas décadas36. Verdadeiro ou não esse pressentimento, o fato é que o 

                                                 
31 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010. 
32 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
33 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. 
34 DONNINI, Rogério. A prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere. In: NERY, Rosa 

Maria de Andrade; DONNINI, Rogério (coords.). Responsabilidade Civil: estudos em homenagem ao 

professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 483-487.  
35 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O direito como sistema complexo e de 2ª ordem. Ato nulo e ato ilícito. 

Diferença de espírito entre responsabilidade civil e penal. Necessidade de prejuízo para haver direito de 

indenização na responsabilidade civil. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 98, n. 361, p. 127-134, maio/ 

jun. 2002. 
36 “Se admite sin discusión por los expertos que se ha producido una aceleración temporal de la creación 

técnica, dado que en las primeras etapas se considera como unidad cronológica el milenio, luego los 

avances se cuentan por siglos, y en la era tecnológica se consideran por décadas” (ESTRELLA 

GUTIÉRREZ, Graciela N. Messina de. La responsabilidad civil en la era tecnológica – tendencias y 

prospectiva. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 32). Posteriormente, a autora volta a destacar 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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direito, pelo menos enquanto ciência reacionária, não tem conseguido acompanhar o ritmo 

frenético das mudanças por que passa a sociedade37. Não se espera, é verdade, uma tomada 

de iniciativa divorciada do sistema geral ao qual vem associado, seria mesmo petulante e, 

em alguma medida, patológico se isso ocorresse, mas não deixa de ser necessária uma 

revisão dos fundamentos do direito e da forma como ele atua. 

Especificamente quanto ao direito civil, a codificação que teve início em nosso 

país em fins da década de 1960 e resultou no Código em vigor pouco mais de trinta anos 

depois, sentiu a necessidade de atender aos sinais do tempo e adotou como um de seus 

vetores-chave a diretriz da operabilidade. Ela pode ser representada na tentativa de superar 

o modelo oitocentista dos “códigos totais”, o que foi empreendido não só ao abrir o sistema 

para a integração jurisprudencial, em função do que empregou várias cláusulas gerais, 

como também ao encarregar o legislador de editar “leis aditivas” nos campos com maior 

mutabilidade econômica e social38. 

À parte as críticas sobre sua desatualização, levantada por diversos setores da 

doutrina39 e contestadas por outros40, aos quais se soma o próprio presidente da Comissão 

Elaboradora do Projeto, professor Miguel Reale41, o fato é que, em matéria de tutela contra 

o dano, apesar de algumas imprecisões técnicas, o código conseguiu encontrar o ponto de 

equilíbrio entre a segurança jurídica e aquilo que poderíamos denominar “mobilidade 

conformante”42. Exemplo eloquente é o fornecido pelo art. 12, que prevê a possibilidade de 

se exigir a cessação de ameaça ou lesão a direito da personalidade, sob pena de sanção. 

Assim, ao mesmo tempo em que se garante contra eventuais danos a direito da 

                                                                                                                                                    
que “la revolución agrícola tardó de miles de años en desplegarse, la civilización industrial solo un 

centenar y probablemente la era tecnológica se complete en pocas décadas” (Idem, p. 77). 
37 “El desarrollo de las anteriores etapas del crecimiento técnico permitió al Derecho adaptarse con mayor 

rapidez y seguridad a las circunstancias dañosas que cada época presentaba, pero la aceleración de los 

fenómenos técnicos impide una rápida respuesta legal a los interrogantes que se plantean” (ESTRELLA 

GUTIÉRREZ, Graciela N. Messina de. La responsabilidad civil en la era tecnológica – tendencias y 

prospectiva. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 209). 
38 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. O novo código civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, Porto Alegre, v. 2, n. 4, p. 575-639, jun. 2004. p. 

597-598. 
39 Por exemplo, em prefácio à 22ª edição do clássico manual de direito civil de Caio Mário da Silva Pereira, a 

atualizadora, professora Maria Celina Bodin de Moraes, anota que o Código Civil promulgado pela Lei n. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, já nasceu velho (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito 

civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. v. 1, p. XX). 
40 “É ainda recente a edição do Código Civil de 2002. E, a despeito de comuns comentários no sentido de 

que, com a sua sobrevinda, pouco mudou em relação ao Código anterior, como se a extensão das 

modificações pudesse ser medida pelo número de artigos alterados, a verdade é que a principiologia do 

sistema civil codificado é outra” (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da 

atividade: uma cláusula geral no Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 17). 
41 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005. 
42 O emprego de neologismo em detrimento de outros termos que poderiam sustentar a mesma ideia explica-

se, por um lado, pela representatividade que “conformar” tem, enquanto palavra que expressa a aptidão 

para se tomar certa forma. Por outro lado, a eufonia e o impacto da expressão seriam prejudicados se se 

utilizasse termos como “moldável”. 
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personalidade, admitem-se diversos instrumentos sancionatórios, ilustrados pelas perdas e 

danos e representados na expressão “sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. Vê-

se, assim, certa aptidão do diploma nacional para fazer frente a novas realidades lesivas, 

diferente de outros códigos tidos por mais fechados. 

Em essência, parece estar aberto o caminho para se repensar, ao menos em 

nosso sistema jurídico, o papel do direito civil frente às novas demandas sociais. Por seu 

turno, uma das formas de pavimentá-lo43 vem representada na teoria que, como reação ao 

risco agravado pelas inovações técnico-científicas, ficou conhecida como “teoria da 

responsabilidade civil sem dano”, cuja fórmula enfática não deve causar espécie. A 

propósito, crise terminológica afim rondou a evolução do instituto do abuso do direito, o 

que levou Menezes Cordeiro a assentar eloquentes palavras a respeito das controvérsias 

doutrinárias sobre o tema. Segundo o autor, “os institutos jurídicos desenvolvem-se, por 

vezes, em torno de locuções expressivas, sem uma especial lógica inicial. Apenas 

subsequentemente intervêm as preocupações dogmáticas da Ciência do Direito”44. 

Não obstante, diante das várias e equivocadas acepções que a expressão 

“responsabilidade civil sem dano” pode oferecer, para melhor delinear a direção semântica 

que adotamos e a que já fizemos referência na “Introdução”, denominaremos 

“responsabilidade civil preventiva” ao fenômeno que, informado pelos princípios da 

prevenção e precaução, prescinde do dano fenomênico e aponta para o sentido de uma 

evolução da responsabilidade, que longe de só ter interesse teórico traduz os imperativos 

de uma sociedade ameaçada por riscos desconhecidos e de alto potencial lesivo45. 

                                                 
43 Outras reações que poderiam ser lembradas a favor de um direito civil consentâneo com a realidade atual e 

suas novas demandas são: a fragmentação da liberdade contratual, em atenção ao novo ambiente negocial e 

à especial atenção que o Estado dispensa a certas categorias de contratantes, como é o caso dos 

consumidores (ZANETTI, Cristiano de Sousa. Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual 

e sua fragmentação. São Paulo: Método, 2008), a admissão de cláusulas de exclusão e de limitação da 

responsabilidade (FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e de limitação de 

responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 2013), e mesmo o movimento de socialização dos riscos, a exemplo 

do que fizeram outros países (MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil e a socialização dos 

riscos: o sistema neozelandês e a experiência escandinava. Revista da Escola Paulista de Magistratura, 

São Paulo, v.7, n.2, p.13-22, jul./dez. 2006).  
44 MENEZES CORDEIRO, António. Do abuso do direito: estado das questões e perspectivas. Revista da 

Ordem dos Advogados, Lisboa, v. 65, n. 2, p. 327-285, set. 2005. p. 338. 
45 Tratando da evolução do paradigma da culpa para o da teoria do risco, Calmon de Passos aponta que “tudo 

isso sucedeu não por mero capricho de teóricos, sim por imperativo da nova realidade sócio-político-

econômica que o capitalismo avançado e os ganhos tecnológicos determinaram” (PASSOS, J. J. Calmon 

de. O risco na sociedade moderna e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil e na natureza jurídica 

do contrato de seguros. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 

5, p. 1-8, agosto/ 2011. p. 1. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-

JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf. Acesso em 13 nov 2015). 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov%202015
http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov%202015
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Evolução e não revolução como querem alguns46, porque a responsabilidade 

continua a exigir, em todas as suas formas e espécies, o dano, ainda que, no atinente à 

responsabilidade preventiva, o dano material ou moral venha tão somente como um 

referencial a ser valorado e contemplado pelo intérprete e aplicador do direito. 

Em suma, parece-nos que a conformação estrutural do Código Civil em vigor, 

somada à disciplina pontual de algumas matérias e a contribuições de outros ramos do 

direito, como teremos ocasião de ver, permitiram revigorar o instrumental civilista e 

reafirmar sua aptidão a responder aos novos reclamos sociais, reservando a resposta do 

direito penal e do direito administrativo para seus respectivos campos de incidência47. 

 

 

1.2.1 Crise do paradigma reparatório e evolução da técnica 

 

À abertura metodológica concretada em nosso diploma civil vem somar-se um 

movimento mundial de retratação da dogmática jurídica em favor da superação de um 

modelo de responsabilidade civil que situava a reparação como única sanção possível. 

Desenvolveremos o tema com mais vagar quando tratarmos do ato ilícito e do contexto de 

sua renovação epistemológica, mas já podemos adiantar que a superação do paradigma 

liberal da abstração das pessoas e das coisas48 foi fundamental a fim de permitir às partes 

demandarem e ao juiz proceder à invasão da esfera jurídica do condenado para, muito além 

de se satisfazer com um pretenso equivalente, determinar o cumprimento do ajustado, por 

exemplo, mediante execução específica. 

Mas mesmo no que tange à sanção reparatória, a evolução no estudo e na 

disciplina da responsabilidade civil demonstraram sucessivas fissuras e períodos de crise 

derivados da mutação da técnica produtiva e do consequente espírito de crítica social. Foi 

assim que se evoluiu até um modelo que, não obstante sua máxima amplitude na tutela de 

                                                 
46 VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação dos 

direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. 
47 Do ponto de vista substancial, alguns autores sustentam uma responsabilidade tomada em função dos 

princípios da prevenção e da precaução, como forma de suprir a própria deficiência do direito civil 

tradicional, ao menos nas legislações dos diferentes países tributários da tradição do civil law, e como 

reação à insuficiência da resposta penal e administrativa. Nesse sentido, na doutrina nacional, temos 

LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2010; LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um 

direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012; FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade civil 

preventiva: função, pressupostos e aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado) 2008. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. 
48 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 50.  
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direitos, interesses e posições jurídicas49, ainda se mostra insuficiente para atender ao 

interesse consubstanciado na máxima latina alterum non laedere50. 

Ocorre, nesse diapasão, que estando o modelo reparatório em tensão máxima, 

mas deixando a descoberto importante setor de demandas, pode parecer, como julgamos 

ser o caso, que uma simples alteração nesse modelo pode não ser suficiente. Ou seja, o 

caminho parece não estar na reação tendente a restabelecer as partes no estágio inicial ou 

compensá-las pela perda sofrida. Daí o socorro fornecido pelos princípios da prevenção e 

da precaução, que trabalham, respectivamente, com os conceitos de perigo e risco51. 

Mas a admissão desses princípios como fundamentos da responsabilidade não 

significa rejeitar ou desprezar a responsabilidade com eficácia indenizatória fundada na 

culpa ou em fatores de atribuição objetivos. Pelo contrário, representa o fortalecimento e 

renovação do instituto. Os exemplos da legislação comparada e do CDC servem para 

ilustrar essa compatibilidade e possibilidade de coexistência entre ambos fundamentos 

dentro de um mesmo sistema normativo, que, no caso da disciplina consumerista, compõe 

um microssistema talhado a partir de uma sobreestrutura jurídica multidisciplinar52. 

Conforme o art. 6º do CDC, a efetiva prevenção e reparação de danos é direito 

básico do consumidor, lastreado, dentre outros, no princípio da segurança53. Herman 

Benjamin, tendo em vista o que chama de “vícios de qualidade por insegurança”, concebe 

                                                 
49 “La tendance extensive qui vient d’être signalée s’est manifestée non seulement à propos de la notion 

même de lesion d’un intérêt, mais aussi quant à la nature des intérêts lésés et pour l’appréciation de leur 

légitimité” (VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice. Traité de droit civil – les conditions de la 

responsabilité. 3. ed. Paris: LGDJ, 2006. p. 15).  
50 “Sous la pression de l’amplification et de la complexification des risques, le régime de la responsabilité 

s’adapte : il peut paraître souhaitable que cette adaptation, déjà amorcée pour la responsabilité 

d’indemnisation, se poursuive vers une responsabilité d’anticipation” (THIBIERGE, Catherine. Libres 

propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers um élargissement de la fonction de la 

responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, juill./sept. 1999. p. 

568). 
51 “Risco não é o mesmo que álea ou perigo. Risco refere-se a áleas que estão ativamente ligadas em relação 

a atividades futuras. O risco presume uma sociedade que ativamente tenta quebrar com o passado, ou seja, 

é a primeira característica da moderna civilização industrial” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da 

precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 23). Adiante, a 

autora define: “Perigo é tudo aquilo que ameaça ou compromete a segurança de uma pessoa ou uma coisa. 

É conhecido e real. Perigo é concreto. Às situações de perigo deve ser aplicado o princípio da prevenção. 

Álea é um acontecimento totalmente inevitável para o qual não há, geralmente, possibilidade de previsão. 

Os perigos que vêm daí são incalculáveis. (...) As noções de força maior e caso fortuito são identificadas 

com a álea, o acaso (hazard). Esses acontecimentos funcionam como excludentes da responsabilidade civil 

(CC, art. 393, parágrafo único). O risco é o perigo eventual mais ou menos previsível, diferentemente da 

álea (imprevisível) e do perigo (real). O risco é abstrato. A ele se aplica o princípio da precaução” – 

destaques no original (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 

civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 24-25). Também Nadège Voidey se manifesta, entendendo que 

“en droit civil, le risque est une abstraction , le danger est concret” (VOIDEY, Nadège. Le risque en droit 

civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 44). 
52 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 16. 
53 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. In: SILVA, Regina 

Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil: responsabilidade civil nas relações de consumo. São 

Paulo: Saraiva: FGV, 2011. p. 134-135. 
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por “inseguro” o produto ou serviço desconforme com a legítima expectativa do 

consumidor e apto a provocar danos54. A legítima expectativa, por seu turno, vem conexa 

com as noções de normalidade e previsibilidade do risco. 

Dessas noções se percebe que o conceito de segurança é relativo, sendo 

impossível uma atuação do direito de modo a afastar todo e qualquer resquício de 

insegurança. Mais que impossível, é indesejável, para não dizer inconveniente, que o 

direito sancione toda e qualquer forma de periculosidade, imputando responsabilidade 

mesmo nas hipóteses em que a periculosidade é inerente ao bem objeto da relação 

jurídica55. Contudo, advirta-se que periculosidade inerente é conceito distinto do de risco 

da atividade. Enquanto o fornecedor, via de regra, não responde pela primeira, o segundo 

pode implicar sua responsabilidade, ainda que provido de caso fortuito, uma vez que 

compõe a álea do negócio e o fornecedor é quem pode melhor gerenciar-lhe os custos e 

efeitos. 

Seja como for, o código consumerista demonstra a aptidão e a conveniência do 

convívio de uma eficácia preventiva pareada com outra reparatória no mesmo campo 

normativo, sem que uma eclipse ou diminua a outra. O que se verifica, na verdade, é o 

fortalecimento de um sistema que visa justamente tutelar vulneráveis, independente se 

ligados ao ofensor por um vínculo contratual ou de fato56. 

Antes, porém, de prosseguir, deve-se fazer uma breve indicação. Não obstante 

o CDC mencione apenas a prevenção como direito básico do consumidor, parcela da 

doutrina entende que também o princípio da precaução estaria integrado no diploma, ainda 

                                                 
54 “A qualidade dos produtos e serviços, já afirmamos, pode ser maculada de duas formas: através dos vícios 

de qualidade por inadequação e por intermédio da presença de vícios de qualidade por insegurança. Estes 

poderiam ser conceituados como sendo a desconformidade de um produto ou serviço com as expectativas 

dos consumidores e que têm a capacidade de provocar acidentes de consumo” – destaque no original 

(BENJAMIN, Antônio Herman V. Fato do produto e do serviço. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; 

MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 2. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 116). 
55 “Uma obrigação abrangente como a estampada no princípio geral da segurança dos bens de consumo há 

de ter limites. Não se pode condenar, por exemplo, o fabricante da corda utilizada pelo suicida ou o da 

navalha, instrumento do crime de assassinato. O legislador busca, então, com os olhos voltados para a 

realidade do mercado de consumo, delimitar as fronteiras desse princípio geral. Daí que a periculosidade 

inerente raramente dá causa à responsabilização do fornecedor. Esta é consequência natural da 

periculosidade adquirida (e também da exagerada), isto é, a insegurança que supera as fronteiras da 

expectativa legítima dos consumidores” (BENJAMIN, Antônio Herman V. Fato do produto e do serviço. 

In BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 118). Para o mesmo 

autor, a periculosidade é inerente quando dotada de normalidade (em relação ao produto ou serviço) e de 

previsibilidade (em relação ao consumidor). 
56 Independentemente de se adotar uma corrente maximalista ou finalista para o conceito de consumidor, o 

elemento “vulnerabilidade”, independente se técnica ou econômica, deverá sempre estar presente 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 66-

70). 
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que de forma implícita, haja vista o amplo dever de informação cominado57.  Não é esse o 

expediente esposado pela doutrina argentina em resposta ao silêncio de seu novo código a 

respeito da precaução, ainda confinada ao microssistema ambiental, com alguns incursos 

sobre o direito do consumidor – notadamente, sobre os problemas de saúde do consumidor. 

O novo Código Civil y Comercial argentino trouxe, de forma inovadora, a 

descrição das funções desempenhadas pela responsabilidade civil58. Embora o Projeto 

inicial fosse mais audacioso, reconhecendo inclusive uma função punitiva geral, o que foi 

aprovado situou, ao lado da reparação clássica, somente a função preventiva. Seja como 

for, ambas funções não só compartilham o mesmo pressuposto de atuação, qual seja, a 

presença de ação ou omissão antijurídicas, como também trabalham solidariamente. É 

assim que, enquanto no art. 1.710, a), vem determinado o dever geral de não lesar a outrem 

de forma injustificada, no inciso c) do mesmo artigo prevê-se o dever de não agravar o 

dano já produzido, em clara atuação “preventiva imperfeita”59, limitativa do dano já 

encetado. Contudo, o Código não consagrou expressamente o princípio da precaução, nem 

a doutrina trata de encará-lo implicitamente, ainda que reconheça zonas de contato e de 

influência entre a prevenção e a precaução. O motivo para essa leitura restritiva se assenta 

precisamente nas críticas formuladas à precaução e à falta de maturidade com respeito à 

sua aplicação pelo judiciário60. Adiante voltaremos a tratar do assunto, que por hora só foi 

iniciado para demonstrar que a polifuncionalidade da responsabilidade civil é possível e 

operacionalizável. 

 

 

                                                 
57 “Por essa razão entendemos que o Código de Defesa do Consumidor de fato alberga o princípio da 

precaução, de forma implícita. Primeiro, em razão da amplitude da proteção que oferece ao direito à 

informação, conforme já visto. Em segundo, porque explicita que situações de periculosidade potencial 

requerem do fornecedor a prestação de informação especialmente ostensiva ao consumidor” 

(HARTMANN, Ivar Alberto Martins. O princípio da precaução e sua aplicação no direito do consumidor – 

dever de informação. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do consumidor: 

proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção Doutrinas Essenciais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 3, p. 572). 
58 “Quizá el elemento más importante e innovador del CCC en materia de responsabilidad civil sea haber 

organizado su tratamiento por funciones y la idea de ‘necesidad de una diversidad de finalidades’ como 

cuestión estructurante de la nueva regulación” (SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través 

del principio de precaución: una descripción del estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de 

Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 19-57, jul./ ago. 2017. p. 28). 
59 Prevenção imperfeita é a que opera quando o dano já foi impingido e começou a produzir seus efeitos, 

apontando a que se evite seu agravamento (SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través del 

principio de precaución: una descripción del estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de 

Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 19-57, jul./ ago. 2017. p. 31-32). 
60 SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través del principio de precaución: una descripción del 

estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, 

p. 19-57, jul./ ago. 2017. p. 44. 
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1.2.2 Propostas dogmáticas 

 

A crise do paradigma exclusivamente reparatório da responsabilidade civil 

levou a doutrina, sob o escopo de mitigar a carência social por segurança e a descrença nas 

instituições jurídicas, a desenvolver e a propor raciocínios dogmáticos em favor de 

posturas preventivas, muitas vezes inaplicáveis sem uma incisiva intervenção legislativa61. 

Veremos que essa nova forma de prevenção em muito se distancia daquela dissuasão 

esperada pela prescrição de uma sanção e que foi severamente criticada, dentre outros, por 

André Tunc que, comparando-a com a prevenção decorrente da responsabilização penal, 

chamava a atenção para duas falhas fundamentais: sua excessiva concisão e sua 

vassalagem ao mecanismo securitário62. Não será esse último aspecto o centro de nossas 

atenções neste estudo. 

Neste momento, cumpre esboçar um quadro, ainda que breve, das propostas 

que, normalmente, são referidas sob a expressão “responsabilidade civil preventiva”. 

Segundo parece-nos e ficará mais claro ao final do trabalho, as propostas alusivas ao 

emprego dos princípios da prevenção e da precaução seriam as mais condizentes com o 

estado da arte da legislação brasileira. Não obstante, de se notar que a responsabilidade 

civil preventiva pode ser levada a efeito igualmente com recurso aos chamados punitive 

damages. Reservamos esse tópico para pontuar as vantagens e desvantagens de cada um 

dos referidos modelos, ainda que empreguemos mais fôlego para tratar dos modelos que 

gravitam em torno dos princípios da prevenção e da precaução. A justificativa é o recorte 

                                                 
61 Conforme Rogério Donnini, as propostas preventivas podem optar entre dois caminhos opostos: o do fator 

de desestímulo e o da tutela inibitória. Enquanto a tutela inibitória visaria obstar a violação de um direito e, 

como consequência, prevenir a ameaça de lesão ou a lesão propriamente dita do direito, a fixação de um 

valor de desestímulo teria lugar quando do arbitramento de uma indenização, ou seja, após verificada a 

ocorrência do dano e tendo por norte dissuadir o agente lesivo ou a sociedade a repetir o ato. Contudo, 

diferentemente da disciplina que os punitve damages ostentam, por exemplo, no direito americano, o autor 

entende que, entre nós, ele não poderia exceder o valor compensatório, ainda que permitindo ao magistrado 

aumentar o valor da indenização (DONNINI, Rogério. A prevenção de danos e a extensão do princípio 

neminem laedere. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; DONNINI, Rogério (coord.). Responsabilidade 

Civil: estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 498-499). 
62 “En général, la responsabilité civile en tant qu’instrument de prévention semble souffrir de deux faiblesses 

fondamentales. En premier lieu, c’est un instrument très sommaire à de nombreux égards. On a dejà 

remarqué qu’elle n’implique aucun rapport nécessaire entre le degré de déviance et la sanction. Or, une 

politique de prévention exigerait certainement que la sanction soit mesurée, entre autres facteurs, par le 

degré de culpabilité. De plus, une politique de prévention suppose une continuité dans la menace. (...) La 

seconde faiblesse de la responsabilité civile en tant qu’instrument de prévention tient au fait que ses effets 

sont souvent réduits à néant par l’assurance de responsabilité. Il est inutile d’y revenir. Ainsi, le droit pénal 

constitue normalement un instrument de prévention plus souple et plus efficace que la responsabilité civile. 

Mais le contraire peut être vrai dans certains domaines, notamment pour des dommages aux intérêts 

d’affaires ou à la personnalité” (TUNC, André. La responsabilité civile. 2. ed. Paris: Economica, 1989. p. 

139-140). 
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temático do trabalho e as alusões que serão referidas na seção em que discutirmos as 

funções da responsabilidade civil. 

 

 

1.2.2.1 Sanção punitiva 

 

Comecemos por aquele que intuímos o mais exigente em termos de alteração 

legal e que poderia ser contraposto à crítica de Tunc de que a responsabilidade civil não dá 

o devido valor ao grau de culpa do agente. Como pontuaremos no tópico das funções 

desempenhadas pela responsabilidade civil, embora desejável, a integração plena de uma 

função punitiva no ordenamento civil brasileiro, a exemplo do que se passa com os 

punitive ou exemplary damages típicos dos sistemas de common law, demandaria, como 

condição inicial necessária, o respeito ao princípio da legalidade. Não adiantaremos as 

reflexões, mas sobre alguns pontos pensamos ser necessário discorrer, porque não teremos 

ocasião para voltar a eles adiante. 

Em primeiro lugar, pontuamos a sugestão dogmática que, a propósito do 

imperativo respeito ao princípio da legalidade, buscou contornar a ausência de disciplina 

normativa e a controvertida rigidez do art. 944 do CC63, apelando para o que denominou 

“dano social”64 – expressão distinta do dano moral coletivo65 e, hoje, de alguma forma, 

                                                 
63 Para alguns tida como impeditiva da admissão de punitive damages no Brasil (MORAES, Maria Celina 

Bodin de. Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e perspectivas. Revista Trimestral de 

Direito Civil, Rio de Janeiro, v.18, p.45-78, abr./jun. 2004. p. 48-49), para outros, irrelevante para as 

discussões da matéria, uma vez que não versa sobre punição (HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade 

civil punitiva: os “punitive damages” no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 302). 
64 Danos sociais “são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio 

moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição de sua qualidade de vida. Os 

danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, 

se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral 

de pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população” – grifos no 

original (AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o 

dano social. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 382). 
65 O dano moral coletivo é conceituado por Sergio Cavalieri Filho como o “sentimento de desapreço que 

afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, 

de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva, como o meio ambiente, a paz 

pública, a confiança coletiva, o patrimônio (ideal) histórico, artístico, cultural, paisagístico etc” 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

145). Em outras palavras, pertence à dimensão do dano-evento, enquanto pressuposto para o dever de 

indenizar. Já a tônica do dano social é muito mais acentuada na punição a um comportamento que 

prejudica a sociedade como um todo, independente se de cariz patrimonial ou extrapatrimonial. Esta última 

nota é de Flávio Tartuce, para quem “o dano social também pode ser material, ou seja, também pode 

repercutir patrimonialmente no âmbito da sociedade. Isso não ocorre no dano moral coletivo, que repercute 

extrapatrimonialmente. (...) Da primeira resposta, então, emerge uma outra dúvida. O dano social, se 

imaterial, confunde-se com o dano moral coletivo? Em certos pontos pode-se dizer que sim. Mas é 

interessante perceber que, enquanto no dano social a vítima é a sociedade; o dano moral coletivo tem como 
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vulgarizada. Por essa proposta, inaugura-se uma nova dicotomia em sede de 

responsabilidade civil, confrontando danos sociais com danos individuais. Isso fica 

bastante claro no Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil, que pondera que: “A 

expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, 

mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem 

reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”. 

Seja como for, a ideia é bastante sagaz, como o gênio do autor que a idealizou, 

por conseguir inserir na restritíssima previsão que vincula a quantificação da indenização à 

extensão do dano, um elemento que a amplia e, ao mesmo tempo, concede ao julgador 

maior espaço para valorar o caso concreto e a conduta do agente lesivo. A proposição, 

contudo, não deixa de trazer inconvenientes, que vão além da questão da legitimidade ativa 

e da discussão, comum aos punitive damages, acerca de a quem devem caber os valores 

devidos a título de indenização. Por um lado, a adoção de referida construção abre espaço 

para empregos demagógicos, como mero recurso retórico; por outro, há ainda a falta de 

critérios racionais, coerentes, lógicos e gerais, ainda que fruto do esforço jurisprudencial e 

doutrinário, para nortearem sua aplicação.  

Outra ponderação se refere à relatividade do efeito preventivo operado por 

sanções punitivas, por alguns denominado de imperfeito66. Confrontando esta proposta 

com aquela que veremos no tópico seguinte, vê-se bem que a prevenção levada a efeito 

com a aplicação de valores de desestímulo respeita tão somente à dissuasão de condutas 

lesivas já realizadas e que se teme venham a ser repetidas. Ou seja, o substrato fático para a 

                                                                                                                                                    
vítimas titulares de direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos. Se na prática a diferença é tênue, 

do ponto de vista da categorização jurídica, há diferenças entre as construções” (TARTUCE, Flávio. 

Reflexões sobre o dano social. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3537. Acesso em 27 fev 2019). A 

propósito da distinção entre dano moral e dano social, Silvano Flumignan aponta de notas distintivas: a 

pertença a dicotomia dano individual-dano social, o sujeito que sofre a lesão e a classificação como dano-

evento ou dano-prejuízo (FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Uma nova proposta para a diferenciação 

entre o dano moral, o dano social e os punitive damages. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 104, n. 958, 

p. 119-147, ago. 2015). 
66 “El daño punitivo cumple una importante función de desincentivar en el futuro conductas desaprensivas 

como las que han originado el daño, no sólo de este actor que lo ha provocado en el caso, sino de los 

actores que incurren en conductas similares. Con lo cual atribuye decididamente a la ‘prevención 

imperfecta’” (SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través del principio de precaución: una 

descripción del estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de Direito do Consumidor, São 

Paulo, v. 26, n. 112, p. 19-57, jul./ago. 2017. p. 53). Na doutrina nacional, criticando construção doutrinária 

que viu na proteção à ameaça uma abertura para a aceitação da teoria dos poderes implícitos de decisão, e 

reconhecendo a necessidade de se harmonizar essa proteção com o Estado de Direito e com os 

instrumentos capazes de fazê-la cessar, Flávio da Costa Higa reconhece que referida harmonização se 

justifica pela incapacidade dos punitive damages de dar uma resposta efetiva para todo e qualquer caso em 

que se espera conter ameaças. “Nessa trilha, vale dizer que os mecanismos de proteção são 

complementares, porque as tutelas inibitórias costumam desempenhar mais eficazmente seu papel ex ante e 

as condenações punitivas ex post” (HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive 

damages” no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 295). 
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aplicação de indenização punitiva, segundo doutrina majoritária, é um dano que já 

sucedeu67. Evidente que esse seu caráter não lhe retira seu potencial preventivo, como a 

doutrina penalista é pródiga em destacar68, apenas lhe limita a extensão. 

 

 

1.2.2.2 Sanção preventiva 

 

Diferente e não menos polêmica é a responsabilidade civil preventiva levada a 

efeito pelo emprego conjunto dos princípios da prevenção e da precaução69. Por essa 

espécie de responsabilidade preventiva seria possível entrever, com as críticas e cautelas a 

serem ponderadas, certa forma de responsabilidade sem dano, não porque o dano perde 

lugar na estrutura do instituto, mas porque se pode demandar tutela jurisdicional ou agir 

sob permissão normativa apenas com a ameaça de concretização do dano. A proposta, 

contudo, recebeu abordagens diversas por importantes setores da doutrina, não só a 

propósito de sua admissibilidade ou não, mas também quanto às justificativas para tal. 

Uma das primeiras manifestações acerca da admissão da prevenção e da 

precaução na responsabilidade civil veio da pena da francesa Catherine Thibierge, que em 

artigo sobre a evolução do direito da responsabilidade civil, percebeu a repetição, em fins 

do século XX e em escala muito maior, do fenômeno que marcou a superação de um 

modelo exclusivamente subjetivista da responsabilidade, em favor da admissão de uma 

responsabilidade sem culpa: trata-se da emergência de novos danos favorecida pelos 

progressos tecnológicos e que obriga a uma flexibilização das regras tradicionais70. Como 

                                                 
67 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no direito brasileiro. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 323-333. 
68 A propósito das teorias dos fins da pena, a dogmática penal evoluiu das teorias absolutas, que castigavam o 

autor do delito simplesmente porque ele delinquiu, para as teorias relativas ou preventivas da pena, cuja 

tônica não é retribuir o fato delitivo cometido, mas prevenir sua prática. Nas teorias relativas, a ideia da 

pena se baseia em sua função, que a partir de Feuerbach, passou a se dividir em prevenção geral e 

prevenção especial. Não trataremos aqui dos problemas e formulações propostas a partir dos 

inconvenientes trazidos pelas teorias unificadoras, mas nos limitando àquela primitiva distinção, tem-se 

que, enquanto a prevenção geral busca a intimidação do grupo social, a prevenção especial visa apenas 

aquele indivíduo que já delinquiu para fazer com que não volte a transgredir as normas jurídico-penais 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 106-

112). 
69 “Quando a precaução é acrescentada à prevenção, tenta-se não somente reduzir os riscos, mas também 

assegurar uma partilha mais imparcial, assim como achar as técnicas políticas que permitem decidir se vale 

a pena correr tais riscos e sob quais condições”, o que sugere uma espantosa recomposição do suum cuique 

tribuere (HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In 

VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004. p. 93). 
70 THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers um élargissement 

de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, 

juill./sept. 1999. p. 565. 
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a autora anota, não é novidade o conceito de dano evoluir, contudo, o fenômeno que temos 

diante de nós é sem precedentes, com a noção de danos evoluindo tanto quantitativamente 

(em termos de escala lesiva) como qualitativamente (em termos de natureza dos danos). 

Por outro lado, essa nova manifestação danosa exige alterações no regime atual da 

responsabilidade, que são exemplificadas com as transformações da prova do nexo de 

causalidade e com as transformações dos caracteres do prejuízo. Frente a esse quadro, 

Thibierge pugna pela introdução de um novo fundamento na responsabilidade civil, que 

poderia ser a precaução, permitindo um alargamento nas funções do instituto, com uma 

renovada feição da prevenção, agora com um escopo antecipatório71. 

No Brasil, talvez a obra mais influente foi a tese que atribuiu a Teresa Ancona 

Lopez o título de professora titular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Publicada, posteriormente, como “Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 

civil”, a tese versa sobre a repercussão, no direito privado, dos novos riscos que têm 

acompanhado o progresso da técnica científica. Para fazer frente a eles, a saída mais eficaz, 

ainda que às vezes perigosa, é o direito da responsabilidade civil recepcionar o princípio da 

precaução, antes limitado ao direito ambiental72. Essa ampliação do instituto repercute não 

somente na admissão de novas funções, ao lado da reparatória, senão que igualmente 

oportuniza uma revisão de seus fundamentos dogmáticos, afastando, por exemplo, a 

comum associação entre responsabilidade e indenização73, a fim de se permitir uma 

construção teórica efetiva contra os citados riscos. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o 

campo da responsabilidade expandiu-se, também foram incrementadas as sanções contra 

ele, integrando não só o ressarcimento, mas também a prevenção e precaução de eventos 

danosos. Frente a esse quadro, Teresa Ancona vê a possibilidade de se admitir uma 

responsabilização pela simples ameaça, ou seja, uma responsabilidade civil sem dano74.  

                                                 
71 “Cette fonction de prévention n’est donc pas nouvelle. Ce qui est nouveau en revanche c’est 

qu’aujourd’hui elle paraît susceptible de revêtir une dimension plues vaste : elle peut prendre en effet deux 

formes aux fonctions et aux objets distincts : une fonction classique de dissuasion, qui vise la prévention 

des comportements anti-sociaux et qui est fondée sur la menace d’une sanction ; et une fonction nouvelle 

d’anticipation, qui vise la prévention des dommages et qui est fondée sur la menace de dommages graves 

et irréversibles” (THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers 

um élargissement de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 

3, p. 561-584, juill./sept. 1999. p. 583). 
72 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil.. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 16-17. 
73 “Assim, no Direito Civil, quando falamos em ‘responsabilidade’, estamos a nos referir às consequências 

danosas de nossos atos e pelas quais devemos responder, seja contratual ou extra contratualmente. Por 

outro lado, a forma ou modo pelo qual vai se efetivar essa garantia vai depender do instituto jurídico ou do 

tipo de responsabilidade a que ele está afeto” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 137). 
74 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 141. 
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Bem observado, contudo, pela crítica, que a construção proposta pela referida 

professora não era precisamente rebelde aos dogmas tradicionais da responsabilidade civil, 

na medida em que não abandonou o dano75. Apesar de defender possível uma 

responsabilização sem dano, ao desenvolver seu argumento, Teresa não prescinde 

totalmente dele, antes o reajusta – fala, a propósito, do dano de risco. 

Mais radical foi Daniel de Andrade de Levy, que em seu livro, resultado da 

dissertação desenvolvida ao longo do mestrado, propugnou a cisão da responsabilidade 

civil entre direito de danos e direito das condutas lesivas, sob o argumento de que um 

conceito unitário de responsabilidade, na contramão das novas funções atribuídas a esta, 

estaria distante da realidade prática e dificultaria a tarefa do magistrado seja em 

proporcionar uma tutela efetiva ao cidadão, seja em prevenir eficientemente condutas 

lesivas76. A integração, à proposta, de um modelo preventivo orientado pelos princípios da 

prevenção e da precaução seria ao nível do “direito das condutas lesivas”, já que ao direito 

de danos restaria somente a preocupação com “favorecer ao máximo a reparação, retirando 

da vítima o ônus da prova e estabelecendo presunções legais que permitam a fácil 

constatação do nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo causado”77. 

O modelo preventivo do autor giraria em torno de dois eixos: (1) evitar a 

repetição de danos, para o que trabalha com figuras típicas da análise econômica do 

direito78 e com os punitive damages, e (2) antecipar danos, perspectivada sob os ângulos do 

problema do risco de danos graves e irreversíveis, concentrado nos campos da saúde e 

meio ambiente, e do risco como dano em si mesmo, em claro alargamento do conceito de 

dano injusto. Em vista dos inconvenientes da perspectiva dos danos graves e irreversíveis, 

                                                 
75 “A obra de Teresa Ancona Lopez é dogmaticamente consistente, pois, embora em um primeiro momento 

pareça concordar com a possibilidade de responsabilização civil sem dano, cuida logo de enquadrar a 

‘ameaça de dano’ no rol dos danos injustos, restaurando com isso, a coerência sistemática do esquema 

tradicional de responsabilização civil adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro” (ANGELIN, Karinne 

Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever de indenizar. Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2012. p. 133). 
76 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 217. 
77 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 235. 
78 “Partimos aqui da premissa de que a ocorrência do dano, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Resta 

diminuir ao máximo a probabilidade de sua realização ou, nos dizeres de Guido Calabresi, ‘os custos dos 

acidentes’. Para tanto, o autor americano imagina duas formas de estimular a conduta precavida dos 

agentes: (i) a primeira, denominada no original de specific deterrence, consiste em adotar ações 

governamentais que refletem a preocupação da opinião pública com determinado campo de atividades, a 

fim de inibir condutas geradoras de danos; e (ii) a segunda, que chamará de general deterrence, fundada 

em uma análise dos estímulos e desestímulos do indivíduo a adotar certa conduta tão somente com base 

nos fatores do mercado, isto é, na relação custo/benefício, independentemente de qualquer intervenção 

pública” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das 

condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 135-136). 
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Levy considera ser o critério do “dano de risco” o instrumento principal de 

operacionalização de uma responsabilidade civil preventiva, mas alerta “para os limites dos 

poderes do julgador nesses casos, os quais demandam um tratamento legislativo específico, 

a fim de apontar e organizar as hipóteses em que ações preventivas e eventuais 

indenizações são possíveis”79. 

Contra o modelo sugerido por Daniel Levy, arremete Bruno Carrá, em estudo 

não menos erudito e empolgante. Apesar de não concordarmos com muitas das conclusões 

a que o autor chegou, não podemos deixar de reconhecer a qualidade de sua obra, fruto de 

tese de doutorado também defendida na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Para 

Carrá, a cisão da análise da responsabilidade não alcançaria o propósito de fornecer 

sistemas próprios de abordagem para a questão da vítima e do autor80, na medida em que 

traduziria uma ideia de aglutinação, de hipertrofia maléfica à prevenção de danos, não de 

alívio à estrutura da responsabilidade81. O autor não dá maiores justificativas para sustentar 

sua opinião, apenas afirma que não é por meio de uma cisão, mas por uma “gestão 

conglobante do dano”, resultado de um diálogo interdisciplinar entre os vários ramos do 

direito e os instrumentos de mercado, “que será possível evitar as temidas formas de dano 

pós-modernas”82. Mas ao que nos parece, a proposta de Carrá cai na mesma crítica que, 

comumente, é feita à obra de Levy: é uma concepção robusta, mas aplicável apenas de lege 

ferenda. De outra sorte, não conseguiríamos processar a sugestão de uma “gestão 

conglobante”, senão a partir da elaboração de um regime transdisciplinar que, a exemplo 

do direito do consumidor, cindisse horizontalmente toda a ordem jurídica. Sem uma tal 

disciplina, que poderia remeter à criticada separação entre direito de danos e direitos das 

condutas lesivas, correríamos o risco de ter uma matéria fragmentada na ordem legal. 

Vê-se, todavia, que Carrá não é renitente quanto à plausibilidade da admissão 

de uma função preventiva à responsabilidade, ainda que pontue que os dois expedientes 

                                                 
79 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 152. 
80 “O que se vê claramente é a dificuldade em se aceitar uma disciplina com duas vertentes. Vítima e ofensor 

exigem sistemas próprios e, ao mesmo tempo, antagônicos, já que o primeiro prescindirá totalmente da 

análise do elemento subjetivo do agente, enquanto o segundo ressuscitará a culpa como elemento 

fundamental da Responsabilidade Civil. Uma disciplina ‘esquizofrênica’, segundo alguns, fundada, de um 

lado, na objetivação crescente da indenização e, do outro, na subjetivação crescente da conduta. Pois 

esquizofrênica só será se permanecer reunida no mesmo corpo” (LEVY, Daniel de Andrade. 

Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 

p. 219-220). 
81 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

103. 
82 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

104. 
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constituam coisas distintas sob o ponto de vista jurídico, o que recomendaria, em sua 

opinião, a manutenção de um tratamento em separado. Para o autor, a conquista de uma 

função preventiva ampla e respeitante às características ontológicas do instituto 

demandaria a admissão da pena privada e da própria ampliação do conceito de dano 

ressarcível83, o que, em alguma medida, parecem-nos propostas tacanhas, porque, muito 

embora defendamos uma regulação normativa mais eficaz e abrangente para a pena civil, 

pensamos que a abrangência dada ao dano ressarcível já é máxima, com todas os 

inconvenientes que isso possa significar, e ainda deixa a descoberto a concreção de danos 

absolutamente deletérios. 

Também Karinne Angelin se posicionou contra a flexibilização do dano na 

responsabilidade civil. A autora foi ainda mais longe em sua crítica ao afirmar que os 

princípios da prevenção e da precaução são incompatíveis com o código comunicacional 

específico da responsabilidade civil84. Para ela, ainda que interdependentes e comungando 

de um mesmo fundamento, qual seja, servir ao princípio do neminem laedere, tais 

institutos ostentam papeis sociais distintos. Assim, os referidos princípios não teriam o 

condão de ampliar o objeto da responsabilidade civil, pois situam-se em momento anterior 

ao acionamento desta e estruturam-se sobre pressupostos distintos. “Por imperativo lógico, 

insista-se, a indenização pressupõe a ocorrência de intromissão injusta e prejudicial na 

esfera jurídica alheia, enquanto que a precaução/ prevenção exige uma ameaça de 

intromissão injusta”85. 

Do estudo da autora, contudo, vê-se a frequente associação entre indenização e 

responsabilidade, o que não pode mais ser admitido, por ferir um esquema de causa-

sanção/consequência86. Nesse sentido, prevenção e precaução estariam em momento 

anterior, cuja violação poderia redundar em indenização, mas não nos parece sustentável 

                                                 
83 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

211. 
84 ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever de indenizar. 2012. 

Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2012. p. 154. 
85 ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever de indenizar. 2012. 

Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2012. p. 136-137. 
86 “Assim, no Direito Civil, quando falamos em ‘responsabilidade’, estamos a nos referir às consequências 

danosas de nossos atos e pelas quais devemos responder, seja contratual ou extracontratualmente. Por outro 

lado, a forma ou modo pelo qual vai se efetivar essa garantia vai depender do instituto jurídico ou do tipo 

de responsabilidade a que ele está afeto. Geralmente, o modo é indenizatório e em dinheiro, mas isso não 

exclui a reparação in natura, quando as coisas voltam exatamente ao statu quo ante (um vaso quebrado por 

outro exatamente igual), ou em outro tipo de atos ressarcitórios, como o desagravo pela imprensa dos atos 

ilícitos contra a honra ou contra a imagem de alguém” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 137). 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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defender a impossibilidade do alargamento da responsabilidade civil a partir deles. 

Ademais a dinâmica comunicacional pressuposta pela autora admite avanços e reduções, 

contra o que é inviável lutar, sob pena de distorcer o direito como um sistema de segunda 

ordem87. 

 

  

                                                 
87 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O direito como sistema complexo e de 2ª ordem. Ato nulo e ato ilícito. 

Diferença de espírito entre responsabilidade civil e penal. Necessidade de prejuízo para haver direito de 

indenização na responsabilidade civil. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 98, n. 361, p. 127-134, maio/ 

jun. 2002. 
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2 ESTRUTURA E FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

Estabelecido o contexto sócio jurídico em que se assentam as reflexões sobre 

os riscos do desenvolvimento técnico-científico, passamos a analisar como o ordenamento 

pode ser articulado a fim de dar respostas eficientes aos problemas que lhe são submetidos. 

Nessa empreitada, o primeiro passo é entender, ainda que brevemente, o giro copernicano 

que a visão funcionalista do direito representou. Através dela, é possível um uso 

instrumental dos institutos jurídicos, justificando sua adoção e aplicação para hipóteses 

fáticas diferentes daquelas tradicionalmente ligadas a eles, o que pode impedir uma 

eventual crise de legitimidade resultante da insuficiente resposta jurídica oferecida à 

sociedade. 

Em seguida, analisaremos cada uma das funções que, em nossa opinião, podem 

ser atribuídas à responsabilidade civil, nomeadamente, as funções reparatória, punitiva e 

preventiva. Trata-se de funções genéricas, enumeradas de forma não exaustiva nem 

taxativa, mas tão somente segundo o que entendemos útil (discurso apofântico). No caso 

da função foco do nosso estudo – a função preventiva, serão identificadas duas eficácias 

que, seja em virtude das diferenças de seus pressupostos, seja em virtude da influência dos 

princípios da prevenção e da precaução, não podem mais ser confundidas. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

Ao dedicar esta pesquisa à prevenção e à precaução como funções da 

responsabilidade, ensejamos uma abertura na construção estrutural que, a partir da teoria 

pura kelseniana, alcançou seu ápice e se confundiu com a cientificidade do direito88, se 

bem já viesse se formatando desde as escolas da exegese francesa e da pandectística alemã. 

Tal abertura não é simples consequência de especulações teóricas, mas resposta à 

dinamicidade da vida social, que não se contém nos rígidos limites de uma sistematização 

cerrada e ahistórica, que se satisfaz com um direito abstratamente positivado e invariável. 

Nesse sentido, ao lado de preocupações intrínsecas ou estruturais do fenômeno jurídico, 

vêm ganhando repercussão correntes que trazem novamente elementos éticos e morais para 

                                                 
88 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. 3. 

reimp. São Paulo: Atlas, 2011. 



48 

 

dentro do direito. Norberto Bobbio, por exemplo, descreve esse fenômeno como o da 

funcionalização89, contrapondo estrutura e função. 

Plurissignificativo, o termo “função” merece certo esclarecimento. Sílvio 

Macedo90, já em finais da década de 1970, atribuía quase uma dezena de significados 

científicos para o termo, percorrendo todas as áreas do conhecimento. Particularmente na 

área que nos toca, a das ciências sociais aplicadas, o termo conformar-se-ia com o sentido 

dos papeis que um instituto é chamado a desempenhar dentro do sistema. Em outras 

palavras, por “função da responsabilidade civil” poderíamos entender os objetivos ou as 

finalidades91 que a responsabilidade visa quando atua. 

Epistemologicamente, entretanto, perguntar “qual é a função” de um instituto 

jurídico ou “para que ele serve” reflete uma mudança de orientação filosófica que se deu a 

partir da perda da supremacia de um positivismo estrito de cariz kelseniano92. Até então, a 

preocupação em purificar a ciência do direito tinha relegado a um lugar marginal quaisquer 

preocupações que extravasassem à análise estrutural93. Em outras palavras, com a guinada 

do positivismo estrito, a teoria do direito enfatizava muito mais a sugestões estruturalistas 

do que funcionalistas, preocupava-se muito mais em saber “como o direito é feito” do que 

“para que o direito serve”94. Kelsen tratou da análise funcionalista apenas de maneira 

periférica: para ele, o direito seria apenas “uma técnica específica da organização social”, 

                                                 
89 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função – novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007. 
90 MACEDO, Sílvio de. Função. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1979, v. 38. p. 

482. 
91 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 34-35. 
92 A expressão “positivismo estrito” é usada por Alysson Mascaro, que distingue os positivismos em três 

grandes correntes: positivismos ecléticos, positivismos estritos e positivismos éticos. Diferentemente dos 

demais, o juspositivismo estrito trilha, com lastro em uma filosofia analítica, um caminho estritamente 

técnico. O símbolo maior dessa corrente foi Kelsen, merecendo menção algumas considerações acerca de 

sua obra para que se possa entender a citada “derrocada” com os desenvolvimentos da teoria funcionalista: 

“a teoria pura do direito, proposta por Kelsen, é, na verdade, a postulação da própria cientificidade do 

direito. Kelsen propugna que seu modelo de entendimento normativo seja chamado por ciência jurídica. 

Reputa sua teoria por pura em razão de não tratar dos dados concretos da realidade jurídica, que são 

parciais e não dão conta de explicar a estrutura formal do direito. A ciência do direito não será, para 

Kelsen, uma sociologia do direito, nem tampouco uma filosofia do direito. Não é especulativa nem 

empírica no sentido de atrelada a fatos. A teoria pura do direito é normativa: o entendimento normativo 

ilumina juridicamente os fatos. Por isso, a ciência do direito é uma ciência técnica, lastreada numa 

apreensão em segundo grau dos fatos. O fato somente é considerado cientificamente para o direito 

enquanto iluminado por um sentido normativo” (MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 341). 
93 Segundo Jean Carbonnier, o emprego da palavra “estrutura” data de ido dos anos 30, quando se assistiu à 

abertura do direito para as outras ciências sociais, com a respectiva troca de influências. De qualquer 

forma, por estrutura deve-se entender “a maneira pela qual as partes de um todo estão dispostas entre si, é 

uma ordem, uma sistematização” (CARBONNIER, Jean. As estruturas em direito privado. In: BASTIDE, 

Roger. Usos e sentidos do têrmo “estrutura” – nas ciências humanas e sociais. Tradução de Maria 

Heloiza Schabs Cappellato. São Paulo: Editora Herder, 1971. p. 73). O próprio Kelsen, ainda que não 

expurgando a moral do direito, concentra seu sistema em uma análise interna do fenômeno jurídico 

(KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998). 
94 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função – novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007. 

p.53. 
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mero instrumental para atingir os mais diversos fins, mas sem constituir ele próprio um fim 

(o direito é apenas e tão somente um meio). Não considerou, entretanto, que todo grupo 

social possui um fim mínimo para cuja consecução o direito aparece como técnica 

necessária: ele é o meio específico para o fim específico da paz social95. 

Não obstante a persistência da ideia positivista, nas décadas finais do último 

século, ganhou relevo a abordagem funcionalista do direito, não como substituta do 

estruturalismo, mas como um complemento seu96. Nesse sentido, ao lado da preocupação 

com os elementos dogmáticos constitutivos (em essência, a norma), passa-se a enfatizar a 

dimensão axiológica (os valores em que o ordenamento se funda e os fins a que ele visa) e 

a dimensão fenomenológica do direito (o substrato fático sobre o qual ele incide e do qual 

ele retira seu lastro de legitimidade)97. 

Reflexo eloquente dessa tendência, no direito civil, é a funcionalização de 

institutos em detrimento de uma concepção de matiz liberal. O direito dos contratos, o 

regime da propriedade e a disciplina da família são testemunhas desse movimento, que 

recebeu forte impulso com as Constituições do pós-guerra98. Até então, às constituições 

cabia, como regra99, a regulamentação da estrutura e da competência dos órgãos de poder 

político, tocando à legislação ordinária toda disciplina material das garantias e direitos da 

personalidade100. Mas a inflexão do pós-guerras alterou esse quadro normativo, a partir da 

                                                 
95 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função – novos estudos de teoria do direito. Barueri: Manole, 2007. 

p.57-59. 
96 Usando de metáfora cara ao senso organicista, simultaneamente à estrutura óssea, ao esqueleto, pensa-se 

nos diversos órgãos, compondo os diversos sistemas orgânicos, cada qual desempenhando sua função em 

favor do todo. 
97 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. 
98 “Com a Constituição de Weimar, de 1919, inaugura-se, na Europa, a idade das constituições interventivas 

em matéria social. Para além da parte orgânica, de estruturação do poder político, esse diploma incorpora, 

na verdade, uma extensa regulamentação, ao longo de nada menos do que cinquenta e sete artigos, de uma 

pluralidade de matérias, algumas das quais atinentes às relações jurídico-privadas. (...) Todavia, a eficácia 

jurídica de tais preceitos estava, ab initio, comprometida, dadas as frequentes remissões para o legislador. 

(...) À míngua de substância normativa própria, essas normas ‘giravam vazias’, como então se dizia, para 

evidenciar a inconsistência de uma garantia constitucional que quase tudo parecia deixa na disposição do 

legislador ordinário. Pelo que tem de concluir-se que, posto figurando um Estado socialmente interventivo, 

a Constituição de Weimar é ainda uma constituição juridicamente débil, dado o escasso poder 

conformativo dos preceitos de sua parte material ou dogmática. Só após a 2ª guerra mundial se impôs 

definitivamente, obtendo consagração rigorosa, a ideia da supremacia normativa e da eficácia directa dos 

preceitos constitucionais tuteladores de posições subjetivas. Já não direitos na medida das leis, mas leis na 

medida dos direitos constitucionalmente garantidos, esta a palavra de ordem que passa a ter acolhimento 

expresso nalguns textos constitucionais” (RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito 

civil. Boletim da Faculdade de Direito, v. LXXIV, 1998, Coimbra. p.731-732). 
99 É preciso ressaltar a observação de Otavio Rodrigues Junior de que, no Brasil, pelo menos desde as 

Constituições da década de 1930, a disciplina da propriedade e da família tinham assento constitucional 

(RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017). 
100 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Boletim da Faculdade de Direito, v. 

LXXIV, 1998, Coimbra. p. 730. 
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inclusão massiva, nas Constituições, de direitos fundamentais e de apreciações valorativas 

de viés social e econômico principalmente. Não só uma mudança estrutural, mas um 

despertar funcional que irradia efeitos por todo o ordenamento. 

Fruto dessa tendência é o denominado direito civil constitucional, movimento 

que, entre outras bandeiras101, prega uma repersonalização do direito civil em resposta ao 

patrimonialismo irresponsável que durante muito tempo predominou nas legislações102. 

Para seus teóricos, a projeção do direito constitucional sobre o civil seria fenômeno 

recente, que se iniciara com as primeiras intervenções do poder político sobre a esfera 

antes deixada à autonomia dos indivíduos, mas que só se impôs definitivamente após a 2ª 

Guerra Mundial103. A partir dessa perspectiva, que conjuga a busca da unidade do sistema 

com o respeito à hierarquia das fontes normativas104, a Constituição passaria a ser o centro 

das relações de direito privado105, assumindo uma eficácia que originariamente não tinha (a 

propósito, fala-se na eficácia horizontal dos direitos fundamentais). Nesse sentido, passa 

não só a vincular a atividade do legislador ordinário aos direitos fundamentais, como a 

consagrar entre seus dispositivos matérias típicas de direito privado106. 

Mas nem tudo o que se denomina direito civil-constitucional poderia, de fato, 

ostentar essa nomenclatura, se quisermos ser científicos. Em tese que lhe conferiu o título 

de livre-docente, Otavio Luiz Rodrigues Junior atende ao apelo de Robert Alexy, para se 

                                                 
101 “[...] ‘direito civil constitucional’ pode se referir (i) ao processo de absorção, pelas Constituições, de temas 

tipicamente regulados pelo Código Civil, (ii) à necessidade de orientação dos processos de criação estatal 

do direito e de obrigações entre particulares nos valores constitucionais, (iii) à valorização da pessoa 

humana como centro da ordem jurídica e parâmetro central para a aferição da legitimidade de ações 

estatais e de agentes privados e da qualidade do trabalho dogmático desenvolvido no âmbito do direito 

civil, (iv) à necessidade de os processos de interpretação do direito e, em sentido mais amplo, de definição 

de obrigações jurídicas concretas pelo Poder Judiciário se orientarem na realização máxima de valores 

constitucionais fundamentais de caráter não-patrimonial e (v) à possibilidade de aplicação direta de 

dispositivos constitucionais para a solução de direito privado” (LEAL, Fernando. Seis objeções ao direito 

civil constitucional. Direitos Fundamentais et Justiça. Porto Alegre, v. 9, n. 33, p. 123-165, out./dez. 

2015. p. 130-131). 
102 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. In: Doutrinas essenciais. 

Obrigações e contratos – obrigações: estrutura e dogmática. TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson 

(org.). São Paulo: RT, 2011. p. 267, 270. 
103 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Boletim da Faculdade de Direito, v. 

LXXIV, 1998, Coimbra. p. 730-732. 
104 Dito de outro modo, “o respeito das normas inferiores à Constituição não é examinado apenas sob o ponto 

de vista formal, a partir do procedimento de sua criação, mas com base em sua correspondência substancial 

aos valores que, incorporados ao texto constitucional, passam a conformar todo o sistema jurídico” 

(MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v.9, n.29, p.233-258, jul./dez. 2006. p. 

234). 
105 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. In: Doutrinas essenciais. 

Obrigações e contratos – obrigações: estrutura e dogmática. TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson 

(org.). São Paulo: RT, 2011. p. 263. 
106 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Boletim da Faculdade de Direito, v. 

LXXIV, 1998, Coimbra. p. 736-737. 



51 

 

 

 

evitar os males da sobreconstitucionalização, e delimita os problemas de espaço do direito 

civil-constitucional, separando joio e trigo107. 

Assim, em que pese sua inevitabilidade, nem tudo que se diz 

constitucionalização do direito civil pode trajar essa denominação108, reservada que está a 

determinados fenômenos jurídicos, como o da constitucionalização por elevação de normas 

ordinárias ao texto constitucional, que ocorre mediante processos típicos de escolhas de 

parte da legislação ordinária para ser elevada à condição de norma constitucional. Mas essa 

elevação de dignidade normativa, ademais de não ser nenhuma novidade do pós-guerra, 

nem um processo necessariamente bom, conserva a substância da norma – para dizer em 

outros termos, ela não deixa de ser norma de direito civil apenas por estar consagrada pelo 

texto constitucional109. Além disso, como mostra o exame das Emendas Constitucionais nº 

40, que retirou da Constituição o limite de 12% ao ano para a taxa de juros, e nº 66, que 

excluiu a separação como requisito do divórcio, matérias antes constitucionais podem ser 

desconstitucionalizadas, sem que haja perdas ou ganhos em termos axiológicos.  

No entanto, as críticas à doutrina do direito civil-constitucional são dirigidas às 

construções que “tendem a transformá-l[a] em uma teoria instrumentalista do direito 

civil”110, e não propriamente ao objetivo de funcionalizar o direito civil111.  

Especificamente quanto à responsabilidade civil, as tendências do movimento 

personalista operados pela doutrina e jurisprudência podem ser reconhecidas como vetores 

                                                 
107 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. 
108 Segundo Otavio Rodrigues Junior, não se pode confundir constitucionalização com (1) a sobreinterpretação 

das normas ordinárias a partir da Constituição, comumente denominada interpretação conforme; (2) com a 

elevação da dignidade da pessoa humana a elemento funcionalizante do direito civil; (3) com a colocação 

da Constituição no centro do ordenamento jurídico; (4) com o controle de constitucionalidade e de 

interpretação constitucional das normas; (5) com o uso de cláusulas gerais e na hipótese de “perturbação 

das prestações”, sem relação direta com a Constituição; e com (6) a socialização ou interpretação 

progressiva do direito civil (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia 

epistemológica do direito civil contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 

2017. Tese (Livre Docência em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2017). 
109 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

os particulares. 1. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 172. 
110 LEAL, Fernando. Seis objeções ao direito civil constitucional. Direitos Fundamentais et Justiça. Porto 

Alegre, v. 9, n. 33, p. 123-165, out./dez. 2015. p. 160. 
111 Fernando Leal formula seis críticas ao direito civil constitucional, enquanto “teoria normativa da tomada de 

decisão jurídica orientada na realização de objetivos”: (1) aumento da complexidade dos processos 

jurídico-decisórios; (2) carência de uma metodologia capaz de manter sob controle as incertezas 

relacionadas à necessidade de manipulação de regras infraconstitucionais e princípios constitucionais na 

solução de cada caso concreto; (3) banalização da dignidade humana pelo seu uso meramente retórico e em 

substituição à argumentação dialética; (4) excessivo paternalismo estatal em consequência da ampla 

discricionariedade conferida ao julgador; (5) onipotência constitucional e judicial em detrimento de 

determinações legislativas; (6) arriscada aproximação entre direito e moral (LEAL, Fernando. Seis 

objeções ao direito civil constitucional. Direitos Fundamentais et Justiça. Porto Alegre, v. 9, n. 33, p. 

123-165, out./dez. 2015). 
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de sua funcionalização. O próprio desenvolvimento do instituto testemunha isso, a partir da 

preocupação com as vítimas e sua dificuldade de produção de provas em um cenário de 

danos anônimos, em que a ocorrência de dano é atuarialmente prevista112. Também na 

perspectiva da vítima, a superação do modelo jungido à violação de direito subjetivo em 

favor da teoria do interesse, com correspondente alargamento dos danos ressarcíveis113. 

Por outro lado, ousamos acrescentar que, dentro da mesma perspectiva de proteção aos 

valores humanos, a tutela do agente lesivo também é imperativa, não só nas hipóteses do 

parágrafo único do art. 944 do CC114, mas também para diferenciar casos de dolo e culpa, 

ou de má-fé e ingenuidade, como corolário da aplicação do princípio da igualdade 

material. 

Em síntese, a partir do momento em que o jurista percebe que também ele deve 

se questionar sobre a função e os fins que sua ciência tem em mira, começa um processo de 

aprofundamento dogmático, em que os institutos jurídicos passam a ser instrumentalizados 

para responder mais efetivamente às demandas sociais. Nesse diapasão, incidências 

tradicionais passam a conviver com novos empregos dos mesmíssimos institutos. Vide o 

controverso exemplo da promoção, ao menos nominal115, dos danos extrapatrimoniais a 

instrumento sancionador-punitivo116. Mas referida atualização, apesar da falta de uma 

disciplina positiva, não ocorre ao arrepio absoluto da lei; ao menos no contexto geral de 

nossa lei civil. 

O Código Civil de 2002, em direção oposta ao Código Beviláqua de 1916 

(adstrito a uma solução puramente jurídica), reconheceu a necessidade de uma 

sistematização aberta, destinada à interpretação posterior do intérprete e, para tanto, 

                                                 
112 SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p. 140-144. MORAES, Maria Celina 

Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. Direito, 

Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. p. 250. 
113 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 83. 
114 O parágrafo único do art. 944, quando dispõe que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”, prestigia um critério de causalidade 

e não de culpabilidade, o que, todavia, não diminui nem afasta a preocupação com os valores humanos. 
115 DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. 
116 Declarando, expressamente, tratar-se o dano extrapatrimonial de instrumento punitivo, para citarmoes 

alguns exemplos colhidos da jurisprudência do STJ e do TJSP, temos: REsp 1.645.744/ SP, STJ, relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 06/06/2017; AgRg no AREsp 633.251/ SP, STJ, relator Ministro 

Raul Araújo, dj. 05/05/2015; Edcl no AgRg no AREsp 540.533/ PR, STJ, relator Ministro Moura Ribeiro, 

dj. 03/03/2015; AgRg no AREsp 46590/SP, STJ, relator Ministro Sidnei Benetti, dj. 18.10.2011; Ap. 

1013016-42.2016.8.26.002, TJSP, relator Adilson de Araujo, dj. 13/08/2018; Ap. 1022344-

27.2015.8.26.003, TJSP, relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves, dj. 31/07/2018; Ap. 0006198-

05.2013.8.26.0291, TJSP, relator Paulo Ayrosa, dj. 27/06/2017. 
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recorreu a princípios éticos e sociais117. Em sua exposição de motivos, o presidente da 

Comissão Revisora e Elaboradora do Código foi enfático ao defender que, em nossos dias, 

não se admite uma legislação fechada à ação integrativa da jurisprudência e aos valores 

éticos, em virtude da natureza abstrata das regras de direito118. Foi no quadro dessa nova 

compreensão ético-social do direito que se justificou introdução legislativa de uma 

previsão geral da responsabilidade objetiva ao lado daquela informada pela culpa. E é 

dentro desse mesmo espírito que defendemos a ampliação da responsabilidade civil em 

atenção à nova conotação que se dá ao princípio da prevenção, conforme trataremos nos 

parágrafos e capítulos que seguem. 

 

 

2.2 FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Como regra geral, o sistema do direito civil adota a parêmia res perit domino. 

Isso significa que vindo a coisa, bem ou interesse a perecer ou deteriorar, quem arca com o 

prejuízo é o seu próprio titular119. Mas em determinadas hipóteses, o titular do bem ou 

direito prejudicado pode reclamar a responsabilização de um terceiro à relação “titular-

bem/direito”. Para essas situações é que o ordenamento prevê as normas integrantes do 

instituto da responsabilidade civil. 

                                                 
117 Ao ser nomeado para presidiar a Comissão Elaboradora do que seria nosso atual Código Civil, Miguel 

Reale propôs três diretrizes fundamentais (princípios fundamentais) que deveriam ser observadas na 

redação de cada Livro: (1) eticidade, (2) socialidade e (3) operabilidade. Pela primeira, defendia que, não 

obstante os méritos dos valores técnicos, não se podia deixar de reconhecer a participação dos valores 

éticos no ordenamento, daí a opção por cláusulas gerais, como a de boa-fé, sem a preocupação de 

excessivo rigorismo conceitual. Pela socialidade objetivava superar o individualismo do CC/16, gravando 

vários institutos com a observância da função social quando de sua aplicação. Por fim, em atenção à teoria 

do direito concreto (apoiada entre outros por Engisch e Larenz), estabeleceu a operacionalidade como 

terceira diretriz do novo Código, visando facilitar sua interpretação e aplicação pelo operador do direito 

(REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005). 
118 Exposição de Motivos do Supervisor do Comissão Revisora e Elaboradora do Código Civil. Disponível 

em:<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_1/An

ais_Parte_I_revistaemerj_9.pdf>. Acesso em 03/07/2017. 
119 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 456. O 

autor ainda destaca que a problemática da responsabilidade deve ser deslocada para os casos em que os 

lesados podem exigir de outrem a reparação pelos danos sofridos, sendo que a solução do caso dependerá 

do peso que se dá aos princípios da culpa e do risco. No mesmo sentido é a lição de Menezes Cordeiro, 

para quem “em termos práticos, pode dizer-se que a suportação do dano na esfera onde ocorra corresponde 

à natureza das coisas e faculta uma solução rápida e eficaz para a sua problemática. [...] Em termos 

valorativos, a suportação do dano pela esfera onde ocorra corresponde, em geral, à solução mais justa. 

Qualquer dano pressupõe a prévia atribuição de uma vantagem, em termos particularizados. Ao fazer 

correr contra o beneficiado o risco do súbito desaparecimento de sua vantagem, o Direito dá livre curso a 

uma forma de justiça distributiva: ubi commoda, ibi incommoda. E a contraprova torna-se edificante: o 

fazer correr o risco por quem não tenha tido o benefício das vantagens, enquanto elas existiam, seria uma 

fórmula maior de injustiça” (MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil português: parte 

geral. Tomo I. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 420). 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_1/Anais_Parte_I_revistaemerj_9.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/anais_onovocodigocivil/anais_especial_1/Anais_Parte_I_revistaemerj_9.pdf
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A responsabilidade civil distingue-se, estruturalmente, de outros institutos, em 

razão da conjugação de três elementos básicos de existência120. São eles (1) a conduta, (2) 

o nexo de causalidade e (3) o dano. A esses elementos podemos adicionar determinados 

requisitos variáveis em razão do caso concreto ou da função a que o instituto é chamado a 

desempenhar. Assim, por exemplo e a título tão somente ilustrativo, tratando-se da 

conduta, poderíamos caracterizá-la de omissiva ou comissiva, lícita ou antijurídica; culposa 

ou escorreita/legítima, nos casos de responsabilidade subjetiva; própria ou de terceiro; 

humana ou inumana; presente ou futura. Quanto ao nexo, de fato ou de direito; concreto ou 

virtual. Tratando-se do dano, presente ou futuro; patrimonial ou extrapatrimonial; sobre 

pessoas ou coisas; potencial ou efetivo; material ou jurídico; injusto ou tolerável. A 

despeito das variantes e peculiaridades de cada caso, parece indiscutível destacar o caráter 

sancionatório ostentado por nosso instituto121. 

Em teoria geral do direito, costuma-se apontar a existência de cinco tipos 

sancionatórios: a sanção compulsória, a reconstitutiva, a compensativa, a punitiva e a 

preventiva122. Entretanto, a existência de tipos diversos não significa a mútua exclusão 

quando de sua incidência no caso concreto, porque a nota distintiva de cada uma delas 

reside na função que desempenham e não em seus traços estruturais123. Assim, várias 

sanções podem cumular-se em reação a uma única violação. 

                                                 
120 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
121 “No estrito âmbito de nosso estudo, a sanção jurídica é uma espécie de medida indireta, dentro da ampla 

categoria das medidas de controle social, voltada à observância do ordenamento jurídico. Enquanto as 

medidas diretas agem sobre o próprio comportamento do indivíduo (v.g., o uso da força física pela polícia 

para impedir que a massa rompa o cordão de isolamento), as medidas indiretas – apenas psicológicas e não 

físicas – desejam obstaculizar comportamentos indesejados, pela via da retribuição ou reparação. Isto é, a 

sanção parte de uma noção de uma coação institucionalizada, em que a resposta à violação das normas é 

regulada pelas mesmas normas do sistema jurídico. (...) Portanto, a comum possibilidade de violação e 

observância é um traço característico de qualquer norma, sendo a sanção a resposta a sua violação e, ao 

mesmo tempo, o meio de se obter a maior quantidade possível de observância. Em outras palavras, como 

dizem os sociólogos, as sanções são técnicas de controle social” (ROSENVALD, Nelson. As funções da 

responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 36-37). 
122 Oliveira Ascensão assim descreve como uma dessas sanções: (1) sanção compulsória – objetiva levar o 

infrator da regra a adotar, ainda que tardiamente, a conduta devida, por exemplo, mediante a prisão do 

devedor de alimentos; (2) sanção reconstitutiva – pretende reconstituir a situação anterior à violação, seja 

pela execução específica ou seja pela indenização específica; (3) sanção compensatória – opera pela 

indenização dos danos sofridos, independente da natureza destes; (4) sanção punitiva – enfocando o 

ofensor, representa a aplicação de uma pena que visa impingir, simultaneamente, um sofrimento e uma 

reprovação; (5) sanção preventiva – visa primariamente uma garantia contra a prática de um ato ilícito, por 

exemplo, a aplicação penal de medida de segurança para inimputáveis, objetivando evitar a prática futura 

de crimes (ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à ciência do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005). 
123 ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral – uma perspectiva luso-brasileira. 6. 

ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1991. 
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No que respeita particularmente à responsabilidade civil124, alguns Códigos 

modernos, como o argentino de 2015, trazem expressas as sanções que pretendem abarcar 

a partir da previsão das funções que o instituto deve desempenhar, o que não cerceia o 

magistrado ou o doutrinador de entreverem e lidarem com novas funções em 

correspondência com o anseio social e o espírito do tempo. A opção de mencionar, 

entretanto, quais funções o instituto inclui, serve de guia para o hermeneuta e reforça a 

segurança jurídica125. No caso brasileiro, apesar do Código ser relativamente moderno126, 

nosso legislador civil não fez nenhuma menção explícita às funções que norteiam a 

aplicação da responsabilidade, o que, por um lado, alimenta controvérsias, como a da 

função punitiva da reparação dos danos morais, mas, por outro, concede maior margem de 

manobra para o operador do direito, por exemplo, para sugerir a aplicação analógica de 

instrumentos preventivos. 

Em vista da ausência de normativa expressa e do vulto de definições 

contrapostas entre si127, optamos por adotar classificação que identifica três tipos de 

                                                 
124 A responsabilidade civil é só mais um dos diversos instrumentos que a sociedade possui para perseguir fins 

como a reparação ou a prevenção de comportamentos antissociais. “Além da responsabilidade, esses 

mesmos fins são buscados também por meio, por exemplo, de controle e sanções administrativas e penais 

(para prevenção de comportamentos anti-sociais), da criação de um sistema previdenciário ou da realização 

de seguros obrigatórios (para indenização da vítima e distribuição de danos)” (PÜSCHEL, Flávia Portella. 

Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 

Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 91-107, 2005. p. 93). 
125 “[...] el estudio de la o las funciones sirve como eje imprescindible para interpretar las reglas que se ocupan 

de la responsabilidad, acomodando su sentido al cumplimiento de los propósitos perseguidos por la 

institución, y como guía para integrar la disciplina cuando encuentra lagunas” (CARLUCCI, Aida 

Kemelmajer de. Funciones y fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos de derecho civil. 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, p. 1287-1330, 2009, p. 1310. 

Disponível em http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-

virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso em 30 set. 2015). Exemplo do quanto 

referido é o Código Civil y Comercial de la Nación, o novo Código argentino, que traz em seu artigo 1708 

a previsão das funções da responsabilidade civil, limitando-as à reparação e à reparação, não obstante o 

primitivo projeto, reformado antes de ser apresentado ao Congresso, na linha de generalizar função já 

positivada na lei consumerista, reconhecer uma terceira função punitiva. 
126 Em que pese o Projeto do que seria o atual Código Civil brasileiro ter sido enviado ao Congresso em 1975, 

Miguel Reale rebatia a crítica de que o diploma já teria nascido velho, alegando que a Comissão sempre 

acompanhou com atenção o desenvolvimento dos trabalhos legislativos ao longo de sua tramitação, 

aproveitando cada oportunidade para adequar o Projeto às vicissitudes históricas (REALE, Miguel. 

História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005). 
127 Teresa Ancona menciona que, a partir da inclusão do princípio da precaução na responsabilidade civil, essa 

passaria a ter três funções: compensatória, dissuasória e preventiva (LOPES, Teresa Ancona. Princípio da 

precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 17). Flávia Portella 

Püschel elenca também três como as principais funções exercidas pela responsabilidade civil: indenização 

da vítima, distribuição dos danos entre os membros da sociedade e prevenção de comportamentos 

antissociais (PÜSCHEL, Flávia Portella. Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o 

art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 91-107, 2005. p. 

93). Aída Kemelmajer, analisando a opinião de autores de diversos países, cita as funções demarcatória, 

vindicativa, preventiva, sancionatória, ressarcitória ou compensatória, distributiva, de reafirmação dos 

direitos subjetivos, e função substituta de outros remédios (CARLUCCI, Aida Kemelmajer de. Funciones y 

fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos de derecho civil. Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, p. 1287-1330, 2009, p. 1317-1329. Disponível em 

http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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espécies sancionatórias, cada qual desempenhando uma função que lhe é particular e 

atendendo a pressupostos próprios128. A classificação que propomos, de um lado, parece 

ser mais ampla e genérica para abarcar as diferentes situações em que a responsabilidade 

civil é chamada a atuar, sem discriminar entre responsabilidade geral ou negocial, ou entre 

patrimonial ou extrapatrimonial. De outro lado, é aquela em que cada função possui 

pressupostos peculiares e visa objetivos próprios.  

 

 

2.2.1 Função reparatória 

 

Com a distinção, ainda no período romano, entre ilicitude civil e ilicitude 

penal129, coube ao direito privado responder pelos danos materiais que o lesado sofresse130. 

Posteriormente, já em tempos mais modernos e superados sucessivos movimentos 

pendulares do instituto, aperfeiçoou-se o paradigma reparatório, considerando no cálculo 

da indenização, não só as perdas presentes ou dano emergente, mas também o lucro 

cessante. Ao lado dos danos materiais, todavia, a possibilidade de reparar em decorrência 

de um dano moral gerou intenso debate doutrinário no último quartel do século XX, vindo 

a ser apaziguado, entre nós, com sua previsão expressa na Constituição de 1988, ainda que 

a controvérsia permaneça com respeito à definição do quantum indenizatório. 

                                                                                                                                                    
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso 

em 30 set. 2015). 
128 “(...) la responsabilité n’a pas pour seul objet la réparation. Elle remplit aussi une fonction de rétribution 

(de peine privée). Enfin, elle joue un rôle de prévention, qui s’est beaucoup développé dans la période 

contemporaine” (LE TOURNEAU, Philippe; CADIET, Loïc. Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 

1998. p. 1). No mesmo sentido, ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a 

reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 16-18.  
129 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 1979.  
130 “(...) a associação plena entre dano e reparação civil pode ser considerada como um axioma recente na 

História do Direito, remontando ao século XVIII, e não às instituições romanas como às vezes é dito. Com 

efeito, o Direito Romano, embora tenha iniciado a distinção entre a ilicitude penal e a civil, não chegou a 

concluí-la de todo, concebendo formas distintas de sanção civil diferentes das que hoje praticamos” 

(CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p.7-

8). No mesmo sentido, discorrendo sobre a origem comum da pena e da indenização, Daniel Levy pontua 

que “foi apenas no Direito romano que pena e indenização deixaram um estado fusional para, 

progressivamente, serem associadas a diferentes metas do ordenamento jurídico. Embora seja consensual 

que o Direito romano estivesse mais preocupado em punir do que em reparar, muito em virtude de sua 

origem no sistema de vingança antigo, foi em seu contexto que se observou a bipartição entre os danos que 

lesavam o indivíduo e aqueles que violavam o interesse público. Os primeiros resultavam de um ilícito 

privado, delicta privata, enquanto os últimos decorriam do elícito contra a coletividade, crimina publica” 

(LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 37). 

http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
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Por ser, das funções que elencamos, aquela sobre a qual praticamente não há 

nenhuma oposição131, reservamos para ela uma análise mais sucinta, de um lado, 

demonstrando como a evolução dos pressupostos da responsabilidade sempre a teve como 

paradigma e, de outro, em esforço sistematizador, procuraremos distinguir os tipos de 

reparação em decorrência da tutela que se exige do ordenamento. O estudo mais espinhoso 

da função reparatória, atinente à indenização dos danos extrapatrimoniais, trataremos no 

item que segue, sobre a função punitiva, por ser a reparação desses danos a janela pela qual 

a punição retornou ao estudo e aplicação da responsabilidade civil, praticamente anulando 

a possibilidade de uma leitura estrita da summa diviso. 

Tradicionalmente, como a análise histórica nos mostra, a responsabilidade civil 

evoluiu de forma a fazer frente ao dano, caminhando progressivamente de uma 

responsabilidade centrada na dívida a uma que, tendo em mira o direito da vítima, baseia-

se no crédito132. Assim, enquanto a valoração da conduta do agente era cada vez mais 

frequentemente deixada ao direito penal, o civil especializava-se em reparar o dano 

sofrido, movido unicamente pela extensão dos danos causados133. Com esse intuito, a 

doutrina preocupou-se particularmente com a tutela dos danos e com construções que 

permitissem o seu mais rápido atendimento. 

Quanto aos danos e a tutela dos bens e direitos, logo percebeu-se a 

insuficiência da “teoria da diferença”, preferindo-se à tutela de direitos subjetivos 

rigidamente tipificados e de solução aritmética, a tutela dos interesses juridicamente 

legítimos134. Se por um lado, o câmbio representou um passo definitivo na proteção da 

pessoa e na ênfase de sua dignidade no ordenamento, por outro, trouxe um problema 

dogmático quanto à definição e quanto à extensão do dano ressarcível. 

Para a definição e devida classificação dos danos, parece-nos adequada a 

divisão da análise em dois momentos, capitaneados, respectivamente, pelas noções de 

                                                 
131 Pelo menos, desconhecemos quem negue esse papel ao instituto. O que pode, eventualmente, ser 

encontrado é um acento, de lege ferenda, na função preventiva ou ainda a proposta de uma cisão do 

instituto, reservando o dano apenas a uma dessas divisões – direito de danos (LEVY, Daniel de Andrade. 

Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012). 
132 CARLUCCI, Aida Kemelmajer de. Funciones y fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos 

de derecho civil. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, p.1287-

1330, 2009, p. 1303. Disponível em http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-

virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso em 30 set. 2015. 
133 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. 
134 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. 

p. 240. Também Sérgio Savi destaca o “giro conceitual do ato ilícito para o dano injusto” (Orlando 

Gomes), entendendo que o dano injusto se desvincula da noção de antijuridicidade para considerar a lesão 

a um interesse merecedor de tutela (SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: 

o lucro da intervenção. São Paulo: Atlas, 2012. p. 41-42). 

http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
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dano-evento e dano-prejuízo135. O primeiro corresponderia ao ato da lesão e, para 

identificá-lo, deve-se ter presente o objeto do dano (pessoa ou bem), porque é sobre ele que 

o ato incide. Nesse sentido, seriam três as espécies de dano-evento: (1) dano à pessoa 

natural, (2) à pessoa jurídica e (3) à sociedade. Cada um desses três tipos possuiria 

dimensões tangíveis e imateriais. Assim, por exemplo, o dano à pessoa natural incluiria seu 

patrimônio tangível e seus direitos de personalidade, entendidos estes em um aspecto 

amplo. Com os devidos limites e restrições lógicas, o mesmo se aplicaria à pessoa jurídica 

(de direito público ou de direito privado) e à sociedade136. 

Fixado o dano-evento, isto é, identificados todos os danos-evento gerados, o 

momento seguinte é o de determinar as consequências do ato de lesão (dano-prejuízo), que, 

por sua vez, se desdobram em dano patrimonial e dano extrapatrimonial. O dano-prejuízo 

patrimonial corresponde ao dano emergente e ao lucro cessante137, ao passo que o dano 

extrapatrimonial abarca todas aqueles hipóteses de dano que não entram na definição do 

dano patrimonial138. 

                                                 
135 MAGGI, Bruno Oliveira. Nova proposta de classificação do dano no direito civil. Revista de Direito 

Privado, São Paulo, v. 8, n. 32, out./dez. 2007. p. 46-52. Haja vista a irrupção dos mais diversos bens e 

interesses reclamando tutela pelo instituto da responsabilidade, concordamos com o autor que “essa divisão 

entre os dois planos do dano é essencial para se pensar em uma classificação que consiga incluir dentre as 

espécies previstas todas as situações de fato” (p. 47), além de prevenir problemas técnicos como o de se 

confundir indenização patrimonial com dano material e tratar dano extrapatrimonial e dano moral como 

sinônimos. Por sua vez, Ricardo Dal Pizzol, ao estudar o conceito de dano extrapatrimonial, entende ter 

pouca ou nenhuma utilidade prática a distinção entre dano-evento e dano-prejuízo (citando, inclusive, o 

enfraquecimento da distinção no direito italiano, já que, segundo ele, para a configuração do dano 

extrapatrimonial basta verificar se o interesse juridicamente tutelado foi afetado em concreto (DAL 

PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 211-

213). 
136 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano 

social. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 
137 Usamos os termos por serem os mais divulgados na práxis forense, mas preferimos definir a ideia 

subjacente a cada um deles por “dano presente” e “dano futuro”, acompanhando Sérgio Severo. 

Escrevendo ainda sobre os auspícios do CC/16, pontua que “o art. 1059 do Código Civil dispõe que é 

indenizável aquilo que o credor da obrigação de indenizar ‘efetivamente perdeu’ e o que ‘razoavelmente 

deixou de lucrar’. Aquilo que a pessoa efetivamente perdeu é o prejuízo atual, também designado de dano 

emergente – damnum emergens. O que razoavelmente deixou de lucrar é o prejuízo futuro, ou lucro 

cessante – lucrum cessans. De acordo com Iturraspe, devem-se preferir as expressões dano atual e futuro às 

que lhe são apresentadas como sinônimas, v. g., dano emergente e lucro cessante, por dois motivos: o 

primeiro, estas referem-se tão somente aos danos patrimoniais; e o segundo, os danos emergentes podem 

não ser atuais. Suas objeções são corretas. Assim, dano atual é aquele que já se efetivou no momento em 

que é fixada a indenização. (...) Por sua vez, o dano futuro é aquele que existe em potência, cuja realização 

é previsível” (SEVERO, Sérgio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 9-10). 
138 SEVERO, Sérgio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 40-43. Bittar, mesmo 

reconhecendo que a definição pela negativa seja a de mais fácil circulação, prefere defini-los como 

“aqueles suportados na esfera dos valores da moralidade pessoal ou social, e, como tais, reparáveis, em sua 

integridade, no âmbito jurídico. Perceptíveis pelo senso comum – porque ligados à natureza humana – 

podem ser identificados, em concreto, pelo juiz, à luz das circunstâncias fáticas e das peculiaridades da 

hipótese sub litem, respeitado o critério básico da repercussão do dano na esfera do lesado e a imperiosa 

necessidade da tutela jurisdicional da dignidade da pessoa humana” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação 

civil por danos morais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 44). Em que pese a autoridade de quem 



59 

 

 

 

Quando à extensão, uma simples análise da jurisprudência comparada 

demonstra como cresceram vertiginosamente os casos de danos reparáveis. Talvez como 

sucedâneo da transformação que se iniciou com o afastamento da culpa na 

responsabilidade objetiva e da crescente centralização da pessoa no direito, o fato é que 

praticamente todo interesse foi juridicizado e mesmo a frequência de litígios sobre temas 

clássicos cresceu. A propósito, Anderson Schreiber fala em uma expansão quantitativa e 

qualitativa139. Diante desse quadro, o operador do direito deve se questionar em como 

proceder à seleção dos interesses mais relevantes e como valorar cada interesse novo, 

conjugando harmonicamente a cláusula geral com o princípio da tutela jurisdicional 

efetiva140. Voltaremos ao tema adiante, quando tratarmos dos novos danos e de sua solução 

hermenêutica. 

A partir da ênfase à pessoa humana como novo centro de interesses da 

responsabilidade – em detrimento das discussões de culpa, doutrina e jurisprudência 

começaram a cogitar de remédios que dessem solução rápida e efetiva às perdas sofridas 

pelas vítimas. Dois remédios merecem menção: os seguros obrigatórios e os fundos 

públicos, ambos movimentos no sentido da coletivização da responsabilidade141. Os 

seguros obrigatórios não só garantem a plena reparação do lesado, como ainda aliviam o 

ônus do lesante, ao distribui-lo para a coletividade de agentes que são geradores potenciais 

                                                                                                                                                    
leciona, ainda preferimos entender danos morais como aqueles não patrimoniais, não só pela maior fluidez 

do conceito (permitindo abarcar mais hipóteses), mas também porque a definição dada por Bittar peca por 

um subjetivismo que condiciona a classificação do dano à percepção do juiz, o que pode gerar situações 

contrapostas. 
139 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 84-86. 
140 Segundo Schreiber, um método eficaz de aferição do dano ressarcível deveria seguir por quatro etapas: (1) 

exame abstrato de merecimento de tutela do interesse lesado – não se exigindo que a tutela venha 

expressamente declarada; (2) exame abstrato de merecimento de tutela do interesse lesivo; (3) existência de 

regra legal de prevalência entre os interesses conflitantes – no caso dos interesses lesado e lesivo serem 

abstratamente tutelados, cumpre verificar se o legislador estabeleceu uma regra de prevalência entre eles; 

(4) inexistência de regra legal de prevalência entre os interesses conflitantes – o juiz, à luz das 

circunstância concretas, deve ponderar os interesses em conflito e definir a relação de prevalência 

(SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 164-170). 
141 As modificações socioeconômicas dos séculos XIX e XX foram responsáveis pela atualização dos 

paradigmas clássicos da responsabilidade civil. Enquanto no sistema do Code a responsabilidade era 

individual, fundada na culpa e lastreada na reparação, com as citadas modificações o instituto foi 

acometido por um triplo fenômeno: da coletivização, da objetivação e da expansão dos danos ressarcíveis. 

A responsabilidade objetiva conduziu à superação das concepções do individualismo, isso porque “mais do 

que sancionar o ofensor pela conduta reprovável por ele perpetrada e pelos prejuízos por ele impostos à 

vítima, passa-se a cogitar da necessidade de reparar pronta e adequadamente os prejuízos suportados por 

esta mesma vítima” (SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p. 138-144). Segundo 

Teresa Ancona Lopez, “a doutrina da ‘socialização dos riscos’ tem fundamento ético na solidariedade 

social como necessidade de reparação integral de todos os danos. Há de se proteger as vítimas. Os riscos 

criados não se consideram mais simples riscos individuais. São riscos sociais e não é justo que os homens 

respondam por eles individualmente” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da 

responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 51). 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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do mesmo risco. A criação de fundos públicos, a partir do desenvolvimento da seguridade 

social, garante a reparação dos principais danos que a pessoa pode sofrer, colocando-a a 

cargo de toda a sociedade142. Entretanto, vale a advertência de que “a socialização dos 

riscos não acaba com os riscos, ao contrário, pode tornar os responsáveis por eles menos 

cuidadosos”143. 

Em essência, não parece levantarem-se óbices à afirmação de que o dano e sua 

reparação foram o eixo sobre o qual a responsabilidade civil desenvolveu-se e sobre o qual 

a doutrina mais se debruçou, na tentativa de concretização do direito144. Entretanto, à 

medida que os estudos evoluíam, alguns doutrinadores passaram a notar a insuficiência do 

paradigma reparatório para inibir condutas sancionáveis, é dizer, a eficácia dissuasória da 

reparação parecia ceder frente a ilícitos encorajados por uma análise friamente 

econômica145. A partir de então, e muitas vezes com sucedâneo nos trabalhos sobre a 

análise econômica do direito, alguns ressuscitaram a noção de pena civil e passaram a 

defender uma eficácia punitiva da responsabilidade civil, a exemplo do que ocorre com os 

punitive damages na tradição da common law. 

Antes, contudo, de avançarmos no estudo das funções, deve-se fazer uma pausa 

para esclarecimentos terminológicos. Normalmente, são mencionados como equivalentes à 

reparação, os termos “indenização”, “compensação”, “restituição” e “ressarcimento”146. 

                                                 
142 À propósito do modelo adotado pela Nova Zelândia em atenção ao movimento de socialização dos danos, 

vide MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil e a socialização dos riscos: o sistema 

neozelandês e a experiência escandinava. Revista da Escola Paulista de Magistratura, São Paulo, v. 7, n. 

2, p. 13-22, jul./dez. 2006. No caso brasileiro, não obstante a inexistência de um sistema geral, Calmon de 

Passos chama a atenção para o fato de que já “existe e cumpre seja objeto de mais aprofundado estudo, o 

embrião de um sistema de seguridade social via mercado segurador, com regulação estatal e gestão pública 

centralizada da massa de bens representada pelo somatório das reservas técnicas legalmente previstas em 

favor da segurança coletiva” (PASSOS, J. J. Calmon de. O risco na sociedade moderna e seus reflexos na 

teoria da responsabilidade civil e na natureza jurídica do contrato de seguros. Revista Diálogo Jurídico. 

Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 5, p. 1-8, ago. 2011. p. 7. Disponível em: 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-

PASSOS.pdf. Acesso em 13 nov. 2015). 
143 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 55. 
144 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 

5, t. II. 
145 Em sede de defesa da admissibilidade dos punite damages e mesmo em estudos de análise econômica do 

direito, costuma-se apontar a ineficiência da reparação para lidar com as microlesões a interesses 

individuais, mas que atingem toda a coletividade, e com os ilícitos lucrativos. Além disso, pode-se recordar 

os casos de danos graves e/ou irreversíveis, que estimularam o desenvolvimento dos princípios da 

precaução e da prevenção no direito ambiental (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um 

direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p.103-119). 
146 Referindo-se à lição de Carnelutti, muito próxima à que endossamos na sequência, Francisco Marino 

adverte que, “apesar deste e de outros esforços, e não obstante certo predomínio de um ou outro termo 

conforme o contexto, o fato é que muitas das referidas expressões são praticamente utilizadas de modo 

indistinto. O próprio termo indenizar (etimologicamente, tornar indene, isto é, íntegro, sem dano), que 

estritamente designa apenas a prestação do equivalente, é correntemente utilizado em sentido amplo, 

compreendendo também a reposição natural. A sinonímia não apaga, contudo, as diversas modalidades 

pelas quais se pode almejar a reposição do statu quo ante. Distinguem-se, assim, a reparação in natura ou 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov.%202015
http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov.%202015
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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Pensamos que vale essa nota semântica, primeiro, por um viés formalista, porque a 

precisão técnica é pressuposto para o desenvolvimento e coerência científicos; segundo, 

por uma perspectiva material, porque a cada termo corresponde um tipo de tutela que o 

ordenamento oferece. 

Por reparação devemos entender o gênero correspondente à função de 

indenizar os danos patrimoniais causados e compensar os extrapatrimoniais. Nesse sentido 

e pela própria raiz linguística do termo, só seria possível falar em indenização em relação a 

danos patrimonial-materialmente causados. Os outros três termos são espécies do gênero 

reparação147: (1) a restituição refere-se à recondução dos interesses lesados à situação 

anterior à violação ou à situação que virtualmente se encontrariam se aquele interesse não 

tivesse sido lesionado; (2) por ressarcimento deve-se entender as situações em que, por 

impossibilidade de se reconstituir a situação anterior, repara-se com o equivalente 

pecuniário (perdas e danos); por fim, (3) a compensação se aplica aos casos de dano 

extrapatrimonial, nos quais a reparação não vai apagar a lesão provocada, mas tão somente 

contrabalancear o mal causado148. Em comum a ambas espécies, o fato de voltarem-se ao 

passado, na tentativa de repristinar uma situação que restou violada. 

 

 

2.2.2 Função punitiva 

 

A segunda função que tem sido atribuída à responsabilidade civil nos últimos 

anos, principalmente após a famosa obra de Boris Starck149, é a punitiva. Tradicionalmente 

limitada ao âmbito penal, alguns autores supõem que ela também seja abarcada no regime 

civil, sendo criticados pela alegação de que, em nosso desenho institucional e em anos de 

tradição jurídica, a valoração da conduta e as penas foram gradativamente concentrando-se 

na esfera penal150, onde inclusive são tipificadas taxativamente em atenção à necessidade 

de previsão clara e expressa dos comportamentos apenados. Mas em que pese o escol dos 

defensores dessa posição, tendemos a opinião diversa. Nesse sentido, a discussão sobre a 

                                                                                                                                                    
específica (como preferem os autores italianos, observando a terminologia legislativa), também dita 

restituição natural (a Naturalrestitution dos alemães), de um lado; e a indenização pelo equivalente 

pecuniário, de outro” (MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Perdas e danos. In: LOTUFO, Renan; 

NANNI, Giovanni Ettore (org.). Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011. p. 658). 
147 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 461. 
148 PÜSCHEL, Flávia Portella. A função punitiva da responsabilidade civil no direito brasileiro: uma proposta 

de investigação empírica. Revista Direito GV, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 17-36, 2007. p. 20.  
149 STARCK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responsabilité civil considèrèe en sa double 

fonction de garantie et de peine privèe. Paris: L. Rodstein, 1947. 
150 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 

responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. 



62 

 

admissão da sanção punitiva como uma das funções da responsabilidade civil e a 

superação do paradigma de que ela é eficácia exclusivamente penal, pode ser facilitada se 

confrontarmos sanção e ilícito e, consequentemente, sanção e pena151. 

Em teoria geral do direito, sanção é o preceito secundário (ou “estatuição”, nas 

palavras de Oliveira Ascensão) que comina uma consequência desfavorável para o caso de 

violação de uma regra e pelo qual se reforça a imperatividade desta152. A sanção é medida 

indireta de controle social voltada para a observância do ordenamento jurídico e, dentro de 

seu espectro funcional, pode desempenhar papel punitivo. A sanção punitiva não se 

confunde com a sanção penal, sendo antes uma categoria mais ampla que inclui tanto 

penas criminais quanto outras penas previstas no ordenamento153. 

Assim, no direito civil, ao lado das medidas reparatórias, teremos a 

possibilidade de aplicar sanções punitivas quando do descumprimento do preceito primário 

(ou antecedente) das normas. Tais sanções punitivas não são apenas aquelas de caráter 

aflitivo que, acompanhando Nelson Rosenvald, distinguiremos entre pena civil e pena 

privada154, mas por compatibilidade ontológica, a essa categoria podem também ser 

reconduzidas as espécies de invalidade, por exemplo, ou mesmo a ideia de caducidade, que 

é a perda de uma situação jurídica para o ofensor, como a perda da indenização por 

benfeitorias úteis pelo possuir de má-fé. 

                                                 
151 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p.36. 
152 ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à ciência do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
153 Apesar de mais comumente presentes no direito penal, “[...] vê-se que as sanções punitivas se encontram 

presentes nos mais diversos ramos do Direito, sempre que o descumprimento de determinada norma 

jurídica tem por consequência a imposição [de] uma sanção cuja função principal é a imposição de um mal 

ao ofensor, que lhe serve de reprovação pela má conduta cometida (responde-se, assim, o mal com o mal)” 

(SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p. 190). 
154 “As sanções punitivas de direito civil se articulam em dois grupos: (a) penas privadas; (b) penas civis. 

Basicamente, a distinção entre uma e outra categoria dependerá da circunstância da finalidade punitiva ser 

primária ou secundária. Nas penas privadas, o momento aflitivo sempre revestirá uma posição auxiliar na 

exigência de elidir os efeitos do ilícito. Apesar da autonomia entre a pena privada e a reparação, aquela 

será instrumental a esta, no sentido de que a pena será desencadeada pelo dano e assegurará a neutralização 

das consequências da ofensa. A pena atua sucessivamente ao preceito com finalidade executiva. Já as penas 

civis possuem finalidade punitiva primária, pois o essencial da sanção será uma função preventiva de 

dissuasão da conduta em si. Desrespeitado o preceito pela mera prática da conduta haverá a retribuição do 

ilícito pela imposição da pena, sem qualquer subordinação à verificação de um dano ou de seus efeitos. (...) 

Como espécies de sanções punitivas de direito civil, pena privada e pena civil guardam estrutura e funções 

distintas. Em razão da primariedade das finalidades preventiva e punitiva, tal como as sanções do direito 

penal, as penas civis serão marcadas, objetivamente pela reserva legal, taxatividade, indisponibilidade e 

excepcionalidade e subjetivamente pela pessoalidade e intransmissibilidade. Em contrapartida, na pena 

privada há uma relativa liberdade de conformação das partes, pois o controle judicial no caso concreto 

apenas se realizará ex post (sucessivamente), no que tange à proporcionalidade da pena com relação aos 

danos. Eventualmente a pena privada recairá no patrimônio de outra pessoa que não o do devedor” 

(ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 56-60). 
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Por sua vez, o conceito de ilícito jurídico155 está estreitamente conexo com o 

de sanção156, pois tradicionalmente a sanção é encarada como meio para se evitar ou, em 

um segundo momento, reprimir o ilícito. Mas apesar da conexão, ambos os institutos se 

conservam autônomos, uma vez que, por um lado, existem ilícitos não sancionados ou não 

sancionáveis (como nos casos de existência de cláusula contratual de não indenizar) e, por 

outro, sanções que têm por causa atos lícitos (como nas hipóteses de ressarcimento por 

danos causados a terceiros em estado de necessidade – art. 929 do CC)157. 

Estruturalmente, segundo a teoria tradicional, o ato ilícito é o resultado da 

conjugação de, ao menos, dois elementos: um objetivo (antijuridicidade), outro subjetivo 

(imputabilidade do agente); seu núcleo independe da culpa ou do dano158. Na verdade, o 

dano conceitua apenas uma das espécies de ilícito: o ato ilícito reparatório ou ilícito stricto 

sensu159, a que fazem referência os artigos 186, CC e 927, parágrafo único, CC. 

Voltaremos a essa discussão mais adiante. 

                                                 
155 “L’idea di illecito nella sua comune accezione bene può riferirsi a qualsiasi fatto che costituisce la 

trasgressione ad una regola, e diviene così l’oggetto da parte sua di un giudizio di riprovazione, e 

correlativamente di una reazione adeguata” (SCOGNAMIGLIO, Renato. Illecito (diritto vigente). 

Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET, 1962. v. VIII, p. 164).  
156 BUNAZAR, Maurício B. Taxonomia da sanção civil: para uma caracterização do objeto da 

responsabilidade civil. Revista Juris da Faculdade de Direito – FAAP. São Paulo, v. 3, n. 5, jan./jun. 

2011. p. 39-42. 
157 “La ulteriore evoluzione del diritto positivo, portando a compimento un disegno nel codice rimasto 

incompiuto, ha dimostrato invece che illecito e responsabilità non sono destinati a incontrarsi sempre e a 

camminare insieme, perché può darsi responsabilità anche senza illiceità (c.d. responsabilità da atto lecito) 

e viceversa illiceità senza responsabilità (in mancanza di ingiustizia del danno). Questo conferma che ai 

fini della determinazione del regime applicabile alle diverse fattispecie produttive di danni il riferimento 

soltanto a regole di responsabilità rischia di risultare limitativo e riduttivo se non addirittura fuorviante” 

(SCALISI, Vincenzo. Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione. Rivista di 

diritto civile. Padova, n. 6, v. 55, p. 657-682, nov./dice. 2009. p. 663-664). No mesmo sentido, PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. v. 2. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 275. 
158 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 289. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 

São Paulo: Atlas, 2013. p. 46. 
159 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 234. MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Breves anotações acerca do conceito de 

ilícito no novo Código Civil – estruturas e rupturas em torno do art. 187. Disponível em: 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229. Acesso em 20 fev. 2017. Seguindo essa abordagem, 

não há razão para se considerar a figura do abuso de direito como autônoma em relação ao ilícito civil. À 

propósito, parece ser esta a conclusão a que chega Teresa Ancona Lopez, quando define o abuso como ato 

antijurídico, mas autônomo em relação aos pressupostos da responsabilidade civil, da culpa e do ato ilícito 

típico, que seria “aquele que fere direitos de outrem, por ação ou omissão de quem o pratica, levando à 

obrigação de indenizar” (LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. 

In: Responsabilidade civil: estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. 

Coordenação: Rosa Maria de Andrade Nery, Rogério Donnini. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. p. 550).  

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229
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Todavia, e seguindo com a discussão sobre as funções, apesar de admissível e 

presente no direito privado160, a defesa de uma função punitiva plena e genérica da 

responsabilidade civil exige certa cautela. 

O sancionamento civil dos danos evoluiu no sentido de atender à necessidade 

reparatória da vítima, deixando para o direito penal, como já foi referida, qualquer 

implicação que atentasse para a conduta do agente lesante161. Mais recentemente, 

entretanto, no mesmo sentido trilhado por Boris Starck na década de 1940 e na direção da 

tradição dos punitive damages da common law, tem-se procurado justificar a adoção de 

uma sanção punitiva interna à responsabilidade civil, em razão da maior ductilidade desse 

ramo do direito, somada à tendência de retração do direito penal e à maior estigmatização 

resultante de sua incidência. 

No direito brasileiro, em geral, costuma-se apontar o art. 944, parágrafo único 

do CC como a cláusula de abertura que permitiu a recepção genérica da função punitiva na 

responsabilidade civil162 – excluindo, obviamente, a disciplina especial e restrita da 

responsabilidade negocial163. Tal dispositivo, localizado no capítulo destinado à 

                                                 
160 SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. p.191-197. 
161 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
162 “O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou 

pedagógica da responsabilidade civil” (Enunciado 379, da IV Jornada de Direito Civil, organizada pelo 

CJF). Sustentando o mesmo entendimento, LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução 

da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 82-83. 
163 O termo “genérica” mereceu o destaque, por inexistir na legislação brasileira em tema de responsabilidade 

civil qualquer previsão de sanção punitiva que admita aplicação irrestrita: seja a casos de responsabilidade 

negocial, seja a de responsabilidade geral; seja versando sobre danos patrimoniais, seja sobre danos morais. 

Entretanto, no que tange especificamente à responsabilidade negocial, podemos destacar diversos 

institutos e diversas previsões, a começar pelo direito das obrigações, onde temos os casos dos juros 

moratórios e de seus efeitos (arts. 399, 400, 407, CC); da cláusula penal (art. 416, CC), cuja incidência 

independe da alegação de prejuízo; das arras, confirmatórias ou penitenciais (arts. 417-420, CC); além dos 

arts. 939-940, CC, que determinam casos de múltiplos reparatórios além de outras punições. Existem 

também diversas regras no campo do direito dos contratos, como a revogação da doação por ingratidão 

(art. 555, CC); a responsabilidade do comodatário pelo fortuito se antepuser a salvação dos seus bens em 

detrimento dos do comodante (art. 583, CC); o pagamento referente a dois anos pelo aliciador do prestador 

de serviço ao tomador (art. 608, CC); a perda do direito à garantia pelo segurado por falta de boa-fé 

objetiva sua ou de seu representante (art. 766); para citar uns poucos exemplos. No âmbito do CDC, há 

também o art. 42, § único, que dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária 

e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Por suas peculiaridades, em especial, pela pluralidade 

de sanções postas à disposição do credor além da simples indenização (como a sujeição à execução forçada 

ou resolução do contrato sinalagmático) e pela flexibilidade que a noção de culpa tem nesse contexto 

(podendo variar conforme o tipo contratual e a natureza da prestação), Francisco Marino defende um 

tratamento particularizado para a responsabilidade negocial. Nas palavras do autor: “[n]ão se ignora o 

núcleo comum aos dois ‘aspectos da responsabilidade’, porém deve-se reconhecer, de modo inequívoco, 

que se perde mais do que se ganha com o tratamento unificado da responsabilidade civil. Não obstante o 

esforço para dotar a respectiva teoria de um cunho suficientemente generalista, será sempre a 

responsabilidade delitual a servir de modelo para a contratual, e nunca o inverso. O desenvolvimento do 

direito contratual, por outro lado, demanda o estudo particularizado das sanções para a inexecução dos 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);


65 

 

 

 

indenização e complementando um caput que se refere à reparação integral como regra do 

sistema, diz que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 

poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. 

O respeito às balizas hermenêuticas nos impedem de acompanhar os que 

identificam a função punitiva aqui. Do contrário, quebraríamos duas regras: a que impõe 

que exceções se interpretam restritivamente e a que determina a coerência entre os 

elementos de um conjunto (contexto interno)164. Começando pela segunda, não parece 

haver dúvida que o contexto da redução equitativa é o da reparação de danos; não se tem 

em consideração, aqui, qualquer mínima referência à conduta do agente, que é o elemento 

sobre o qual a função punitiva recai165. Depois, se o legislador abre exceção à regra da 

reparação integral, para atender a um imperativo de justiça, o intérprete deve limitar sua 

atividade ao atendimento estrito do preceito legal, sob pena de perverter a ordem do 

sistema. Ainda um terceiro argumento a acrescentar, agora de cunho estrutural, seria o de 

que a própria redação da norma impediria mesmo uma interpretação extensiva, por não 

oferecer parâmetros objetivos de aplicação, agredindo o princípio da taxatividade, que se 

não ostenta a mesma pujança que tem na dogmática penal, não pode deixar de ser 

observado como decorrência do princípio da segurança jurídica166. 

Nesse sentido, ainda que moral e institucionalmente necessária, nosso 

entendimento deveria seguir no sentido da inadmissão de uma função punitiva da 

responsabilidade extracontratual, haja vista a vedação do art. 5º, XXXIX do diploma 

constitucional ao estabelecimento de penas sem prévia cominação legal – princípio da 

                                                                                                                                                    
contratos” (MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Responsabilidade contratual. Efeitos. In: LOTUFO, 

Renan; NANNI, Giovanni Ettore (org.). Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 411). 
164 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
165 “Dessa forma, afirmar que ‘o art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a 

função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil’ não diz muita coisa, na medida em que ele não 

versa sobre punição, ou seja, não a repele e também não a autoriza” (HIGA, Flávio da Costa. 

Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016. p. 302). 
166 Suzanne Carval, advogando o devido respeito ao princípio da legalidade, pondera a possibilidade de uma 

flexibilização na aplicação, em âmbito civilista, do mesmo. Além disso, segundo a autora, “d’une mise en 

oeuvre moins souple que la sanction disciplinaire, la peine privée possède, par contre, sur le droit pénal, 

l’avantage de ne pas être soumise à la plus stricte acception du principe de légalité des délits et des peines. 

L’octroi d’un pouvoir de sanction accru au juge civil permettrait, par conséquent, d’éviter certains des 

inconvénients de la répression pénale” (CARVAL, Suzanne. La responsabilité civile dans sa fonction de 

peine privée. Paris: LGDJ, 1995. p. 248). Em sentido próximo, Flávio Higa, para quem “o respeito ao 

princípio da legalidade não deve implicar a fixação de valores prévios a título de punitive damages, assim 

como não necessita que se descreva pormenorizadamente cada uma das condutas passíveis de condenação. 

Por outro lado, não basta que a lei declare que o juiz está autorizado a punir civilmente os réus, sem 

fornecer parâmetros para tanto, como se desse uma espécie de ‘carta branca’ aos magistrados” (HIGA, 

Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no direito brasileiro. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 315).  
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legalidade167. Entretanto, ocorre que nossos tribunais, na esteira de outros tribunais de 

tradição romano-germânica168, vêm reconhecendo a incidência de sanção punitiva quando 

do arbitramento de danos morais e, nesse sentido, é pródiga a jurisprudência que afirma 

que indenizações referentes a danos extrapatrimoniais cumprem três funções: compensar as 

vítimas, punir o ofensor e prevenir a repetição das condutas danosas169.  

A reparação de danos extrapatrimoniais teve uma evolução curiosa e é essa 

evolução que justifica o tratamento que tais danos recebem hoje dos nossos tribunais. Em 

seus primórdios, o dano extrapatrimonial era definido como pretium doloris, ou seja, era 

identificado com a própria dor, sofrimento ou abalo à honra, surgindo daí diversas 

correntes que variavam entre aceitar sua reparação ou negá-la, entre exigir instrução 

probatória ou reconhecer dano moral in re ipsa170. Atualmente, porém, predomina o 

entendimento de que o dano extrapatrimonial configura-se com a própria ofensa a um 

interesse juridicamente tutelado, independente da dor ou sofrimento eventualmente 

decorrentes171. A partir dessa nova perspectiva e influenciados pela tendência de outros 

países de civil law, notadamente, Alemanha, França e Itália, no início dos anos 2000, os 

tribunais superiores passaram a reconhecer para os danos morais, sem qualquer alteração 

legislativa, as três funções acima mencionadas172. A doutrina costuma levantar várias 

razões173 para justificar esse movimento que, iniciado nos tribunais superiores174, 

                                                 
167 Uma pena substancialmente penal, como é a pena civil, caracterizada por sancionar comportamentos 

intencionais e antijurídicos que atentem contra interesses coletivos (e não simplesmente particulares, como 

na pena privada), não pode ser prevista de forma genérica, objetivamente, sem atender à tipicidade, 

determinação e taxatividade; subjetivamente, sem condicionar sua aplicação aos pressupostos da 

pessoalidade e da intransferibilidade da pena (ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade 

civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013). 
168 DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 182-

206. 
169 REsp 183.508/RJ, STJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (dj. 05/02/2002). 
170 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 203-208. DAL PIZZOL, Ricardo. As funções 

punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 208-213. 
171 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 109. 
172 DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 214. 
173 Ricardo Dal Pizzol cita (1) a percepção da insuficiência do modelo exclusivamente reparatório para 

dissuadir futuros ilícitos, somada com (2) a contração do direito penal (em áreas como honra, privacidade, 

reputação e dignidade) e com (3) o avanço do funcionalismo jurídico, em substituição ao estruturalismo ou 

normativismo legalista (DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade 

civil. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2016. p. 187-189). Também Judith Martins-Costa e Mariana Pargendler apontam para a 

insuficiência de um modelo exclusivamente compensatório (MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. 

PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva (punitive damages e o direito 

brasileiro). Revista CEJ, Brasília, v. 9, n. 28, p. 15-32, jan./mar. 2005). 
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rapidamente difundiu-se pelas instâncias inferiores do Judiciário brasileiro. Inclusive a IV 

Jornada de Direito Civil reconheceu a possibilidade de se admitir a função punitiva da 

responsabilidade (Enunciado 379). Mas ainda permanecem vozes a sustentar o 

descabimento da adoção de outras funções, além da meramente compensatória, para a 

responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais175. 

Seja como for, parece-nos que qualquer solução que pontuasse a ilegalidade de 

tais decisões seria, para dizer o mínimo, inviável. Duas razões teóricas pesam nesse 

sentido, além do manifesto inconveniente pragmático. De início, também a jurisprudência 

é fonte do direito e tal conceito foi efetivamente abraçado pelo legislador do código ao 

optar por cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, a permitirem que o juiz 

integre as lacunas propositadamente deixadas176. Poderia alegar-se que, ao assim proceder, 

o juiz estaria decidindo contra legem, em franca contradição com o princípio da reparação 

integral. Mas usando do mesmo argumento de que os artigos de uma lei devem interpretar-

se uns pelos outros e em função da harmonia do todo, costuma-se apontar que inexiste 

qualquer previsão expressa ou implícita que vede a aplicação de indenizações punitivas, já 

que o limite do artigo 944, CC refere-se apenas à função reparatória da responsabilidade e, 

enquanto tal, rege-se por uma noção de causalidade e não pela de culpabilidade, necessária 

para a reprovação de uma conduta. Uma segunda razão, essa mais acadêmica, consiste na 

evolução dos conceitos e institutos jurídicos, baseada na máxima de que as classificações 

devem acomodar-se aos fenômenos e não o contrário, porque conceitos e classificações são 

simples instrumentos para compreender melhor referidos fenômenos, não a verdadeira 

forma de agrupá-los177. Nesse diapasão, o sentido da evolução histórica do instituto não 

pode servir de obstáculo para seu natural aperfeiçoamento. 

É evidente que o grau de segurança jurídico-institucional decorrente dessas 

duas formulações é inferior ao proporcionado por uma previsão positiva, em especial, 

                                                                                                                                                    
174 AI 455.846/RJ, STF, relator Ministro Celso de Mello (dj. 21/10/2004); REsp 445.646/MG, STJ, relator 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar (dj. 10/03/2002); REsp 389.879/MG, STJ, relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira (dj. 16/04/2002). 
175 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 211-217. 
176 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005. 
177 CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledao-Perrot, 1994. “Buena 

parte de las controversias entre juristas consiste en problemas de clasificación, abordados como si se tratara 

de cuestiones de hecho. Las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles; sus 

ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y a su fecundidad para 

presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente comprensible o más rica en 

consecuencias prácticas deseables. Siempre hay múltiples maneras de agrupar o clasificar un campo de 

relaciones o de fenómenos; el criterio para decidirse por una de ellas no está dado sino por consideraciones 

de conveniencia científica, didáctica o práctica” (p.99). Confira-se também: GOMES, Orlando. A evolução 

do direito privado e o atraso da técnica jurídica (1955). Revista Direito GV, São Paulo, v.1, n.1, p.121-

134, maio 2005. 
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porque na estrutura do sistema judicial brasileiro, pelo menos até a promulgação do 

CPC/15178, as cortes superiores não vinculavam diretamente as decisões das instâncias 

inferiores (ainda que possam revê-las), nem os precedentes de uma corte vinculavam suas 

futuras decisões179. Mas o tempo e a frequência com que o assunto tem aparecido nas 

decisões sobre danos morais, independente dos rumos que serão sedimentados a partir do 

novo CPC, especialmente, em razão de seu art. 927, permitem-nos esboçar alguma 

confiança no seu acolhimento pelo sistema, ainda que meramente nominal180 (o que não 

diminui a importância de seu reconhecimento jurisprudencial e da reintrodução de 

considerações éticas no campo da responsabilidade civil). 

Poder-se-ia, então, questionar se, pelo mesmo princípio, seria conveniente ver 

reconhecida uma função punitiva aplicada, analogicamente, à responsabilidade patrimonial 

à revelia de previsão normativa. Nossa resposta tende a ser negativa. Os fatores que 

permitiram o retorno da função punitiva à responsabilidade por danos extrapatrimoniais 

foram a impossibilidade de restabelecer a vítima na situação anterior ao dano e a ausência 

                                                 
178 O CPC/15 trouxe algumas inovações em matérias de precedentes e uniformização da jurisprudência. A 

propósito, citam-se os seguintes artigos: Art. 489, § 1 – Não se considera fundamentada qualquer decisão 

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: VI deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento. Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 

mantê-la estável, íntegra e coerente. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do STF 

em controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos 

em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do STF em matéria 

constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial 

aos quais estiverem vinculados. § 1 – Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, 

§ 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo. § 2 – A alteração de tese jurídica adotada em 

enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e 

da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 3 – Na 

hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de 

julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da 

segurança jurídica. § 4 – A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese 

adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e 

específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. A 

real dimensão dessas inovações, contudo, só poderá ser medida pelo decurso do tempo. 
179 PÜSCHEL, Flávia Portella. A função punitiva da responsabilidade civil no direito brasileiro: uma proposta 

de investigação empírica. Revista Direito GV, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 17-36, 2007. p. 20. 
180 Em interessante investigação sobre as funções da responsabilidade civil no Brasil, Ricardo Dal Pizzol 

defende haver mais retórica que substância nas decisões que alegam servir a escopos punitivos e 

dissuasórios ao arbitrar indenização por dano extrapatrimonial. Nas palavras do autor: “Nesse contexto, (I) 

em que sequer é possível separar a parcela compensatória da parcela punitiva e dissuasiva em uma 

condenação, (II) em que os dados relevantes para calcular o montante necessário para dissuadir o ofensor 

não estão ordinariamente ao alcance do juiz, (III) em que os propósitos de punição e dissuasão são 

limitados, de forma vaga e imprecisa, pelo instituto do enriquecimento sem causa, e (IV) em que sequer se 

faz distinção, para fins de punição e dissuasão entre hipóteses de responsabilidade objetiva e subjetiva (...), 

não seria exagero afirmar que há mais retórica (no mau sentido da palavra) do que substância quando as 

cortes brasileiras asseveram, em frases mecanicamente reproduzidas, que as indenizações por danos 

extrapatrimoniais servem aos propósitos de compensar, punir e dissuadir. De fato, diante de tal cenário, não 

é possível nem mesmo saber se as indenizações seriam, na prática, fundamentalmente diferentes – isto é, 

mais baixas – se ainda fossem consideradas como estritamente compensatórias” (DAL PIZZOL, Ricardo. 

As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito 

Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 224-225). 
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de critérios definidos para arbitrar o montante compensatório181. A situação é diversa 

quanto aos danos patrimoniais, em que há perfeita sintonia entre a teoria da diferença 

acolhida no art. 944 do CC e o senso de justiça esperado das decisões jurisprudenciais182. 

Nesse sentido, parece-nos possível reconhecer a existência de uma função 

punitiva da responsabilidade civil no Brasil, ainda que com eficácia restrita aos âmbitos 

contratual e extracontratual não-patrimonial, não em razão de alteração legislativa183, mas 

naquele por previsões pontuais184 e neste por obra da jurisprudência. 

 

 

2.2.3 Função preventiva em sentido lato 

 

                                                 
181 PÜSCHEL, Flávia Portella. A função punitiva da responsabilidade civil no direito brasileiro: uma 

proposta de investigação empírica. Revista Direito GV, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 17-36, 2007. DAL 

PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 306. 
182 Ricardo Dal Pizzol sugere duas alternativas para as indenizações punitivas em relação aos danos 

patrimoniais (criar algo semelhante aos punitive damages ou atribuir à própria indenização uma função 

punitiva, como o que se deu com os danos morais), preferindo a primeira por gerar maior clareza em 

relação ao montante atribuído a cada função (DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva 

da responsabilidade civil. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. p. 305). De nossa parte, somos totalmente favoráveis à 

previsão de indenização punitiva no Brasil, nos moldes do que se encontra nos países da common law. Mas 

diferentemente de uma simples previsão genérica, como ensaiaram fazer alguns Projetos de Lei posteriores 

à vigência do CC/02, acreditamos que a lei deve fornecer os pressupostos de incidência, os requisitos 

objetivos e os requisitos subjetivos. A propósito, SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2011. 
183 Já que como sistema tributário ao modelo romano-germânico, estamos submetidos ao princípio da 

legalidade, segundo o qual não há pena sem lei anterior que a defina (MORAES, Maria Celina Bodin de. 

Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e perspectivas. Revista Trimestral de Direito Civil, 

Rio de Janeiro, v. 18, p. 45-78, abr./jun. 2004. p. 73). 
184 Com respeito à função punitiva da responsabilidade no contexto contratual, associamos apenas a 

procedência de mecanismos negociais e cláusulas de responsabilização, ainda que não desconheçamos as 

discussões acerca da aplicabilidade dos punitive damages nesse âmbito. A referência a eles somente foi 

suprimida, por se tratar de tema ainda muito delicado e difícil de analisar, mesmo nos países da tradição do 

common law. Seja como for, pode-se pontuar que “como consequência natural dessa imbricação 

epistemológica entre os diferentes regimes, deve-se prescrever que os punitive damages na seara contratual 

são cabíveis, desde que a violação também configure ilícito grave a ponto de comportar idêntica punição” 

(HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no direito brasileiro. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 322). No mesmo sentido noticia Pedro Ricardo e Serpa, segundo o 

qual “as exceções mais comumente observadas à regra que veda a incidência de punitive damages por 

inadimplemento contratual são: (i) o rompimento de noivado (“breach of promise to marry”), quando o que 

ocorre, em verdade, é a sedução da dama por meio de uma proposta de casamento fraudulenta; (ii) a 

cessação injustificada, por uma empresa concessionária, da prestação de determinado serviço público que, 

além de obrigação contratual constitui-se como “dever legal” (“legal duty”); e, por fim, (iii) o 

inadimplemento que, além de representar descumprimento de obrigação contratual, implica a infração a 

um “dever fiduciário” (“fiduciary duty”), tal como, e.g., a negativa, de má-fé, de pagamento da indenização 

devida ao segurado (“bad faith denial” em contratos de seguro)” (SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização 

punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2011. p. 58). 
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A terceira função que atribuímos à responsabilidade civil é a preventiva. A 

prevenção não é propriamente desconhecida, já que os autores sempre consideraram que a 

aplicação, por exemplo, de uma sanção restitutória teria como efeitos a dissuasão de 

comportamentos lesivos, ainda que incidindo a eficácia solidária típica dos contratos de 

seguros e da seguridade social185. A sociedade de risco inovou ao autonomizar a 

prevenção, a ponto de alguns identificarem uma refundação da responsabilidade a partir de 

sua função preventiva186, mas sem, com isso, recusar a primeira noção. 

Assim, duas são as figuras que compõem a prevenção em sentido lato187: uma 

clássica, também chamada prevenção a posteriori ou retrospectiva, e outra orientada para o 

futuro, buscando evitar o dano (prevenção prospectiva). A primeira espécie é 

frequentemente referida na doutrina188, ladeando as outras funções, como uma eficácia 

secundária esperada da sanção – ela inibiria o lesante de repetir o ato ou a sociedade de 

                                                 
185 MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile: révision de la doctrine, essai d’um système 

unitaire. Paris: Recueil Sirey, 1938. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a 

reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 90, 109. Em sentido contrário: LOPEZ, Teresa Ancona. 

Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. A 

conciliar ambas posições temos: “En Francia, Geneviève Viney, en coincidencia con Tunc, aclara que el 

poder disuasorio es muy escaso en las responsabilidades objetivas, o sea, en los accidentes causados por el 

uso de cosas peligrosas, desde que en la mayoría de los casos son imputables a la vez al azar, a la 

imperfección técnica de los objetos o aparatos utilizados, a las deficiencias físicas o psicológicas que el 

hombre normal no puede siempre evitar, etc. En cambio, el efecto disuasorio es posible en las 

responsabilidades profesionales, aun cuando se esté cubierto con el seguro” (CARLUCCI, Aida 

Kemelmajer de. Funciones y fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos de derecho civil. 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, p. 1287-1330, 2009. p. 1319-

1320. Disponível em http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-

virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso em 30 set. 2015). 
186 VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação dos 

direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 89. Diferentemente, Laurent Neyret 

entende que, se a influência do princípio da precaução na responsabilidade civil é certa, ela restaria, por 

outro lado, limitada a ponto de poder dizer-se que a questão faz muito barulho por nada. Nesse sentido, 

entende que “le principe de précaution est une source d’évolution mais certainement pas de révolution de la 

responsabilité civile. L’influence est variable selon les conditions de la responsabilité civile étudiées”. 

Voltaremos adiante a essa discussão (L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile 

et sur le pouvoir d’injonction. In: HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe 

(dir.). L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé 

– recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. p. 202. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018).  
187 “Cette fonction de prévention n’est donc pas nouvelle. Ce qui est nouveau en revanche c’est qu’aujourd’hui 

elle paraît susceptible de revêtir une dimension plus vaste: elle peut prendre en effet deux formes aux 

fonctions et aux objets distincts : une fonction classique de dissuasion, qui vise la prévention des 

comportements anti-sociaux et qui est fondée sur la menace d’une sanction ; et une fonction nouvelle 

d’anticipation, qui vise la prévention des dommages et qui est fondée sur la menace de dommages graves 

et irréversible” (THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers 

um élargissement de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 

3, p. 561-584, juill./sept. 1999. p. 583). Também admitindo a existência de duas figuras preventivas: LE 

TOURNEAU, Philippe; CADIET, Loïc. Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 1998, p. 1. 

ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 77-78, 102. 
188 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4ª ed., ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 463. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
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praticá-lo (prevenção especial e geral, respectivamente) pelo temor legítimo da sanção 

pecuniária que ela engendra189. 

G. Marton, em sua obra clássica, advoga ser a prevenção o princípio central 

que sustenta a reparação. Se bem que esta apenas remedeie o mal quando falham as 

atividades do poder público para impedir o dano, como programas de educação, higiene 

pública ou medidas de segurança pública, ela tem valor tanto do ponto de vista individual, 

tradicionalmente, de fazer cessar a perda econômica sofrida pela vítima de um ilícito, 

quanto do ponto de vista social, como meio de dissuadir a repetição desses danos no 

futuro. Daí entender o autor que, quando o legislador ordena a reparação, faz a mesma 

coisa que quando trabalha para impedir que os danos se produzam (a reparação seria uma 

prevenção posterior)190. 

A eficácia preventiva assim concebida teria, contudo, importantes limitações. É 

o próprio Marton quem reconhece que, por um lado, faltará efetividade à sanção quando 

dirigida a indivíduos que nada têm a perder com a condenação civil, devendo-se recorrer a 

outros tipos de sanções. Por outro, só será exitosa se tiver influência sobre o responsável 

direto do dano, porque são os atos voluntários o terreno por excelência do princípio da 

prevenção191. Atualmente, acrescentam-se os efeitos perniciosos decorrentes dos contratos 

de seguro, que ao mesmo tempo que garantem a reparação da vítima, desincentivam os 

potenciais agentes lesivos a adotarem posturas mais cautelosas192. 

Além da limitação quanto à eficácia, pragmaticamente, a prevenção sofreria 

restrições de ordem física e jurídico-política193. Quanto aos limites físicos, a prevenção só 

seria possível em relação a eventos previsíveis e possíveis de evitar. Ocorrendo, por 

exemplo, estado de necessidade ou impossibilidade de resistência, não haveria campo para 

uma eficácia preventiva da reparação. Já os limites jurídico-políticos decorreriam do 

                                                 
189 “Certamente há uma Função preventiva subjacente às três anteriores [função reparatória, função punitiva e 

função precaucional], porém consideramos a prevenção um princípio do direito de danos e não 

propriamente uma quarta função. A prevenção detém inegável plasticidade e abertura semântica, 

consistindo em uma necessária consequência da incidência das três funções anteriores. Isso não impede que 

se manifeste com autonomia, aliás, objetivo primordial da responsabilidade civil contemporânea” 

(ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 77-78). 
190 “(...) le législateur, lorsqu’il ordonne la réparation, fait la même chose que lorsqu’il travaille à empêcher 

que les dommages ne se produisent. La réparation, pour me servir d’un terme paradoxal, n’est q’une 

prévention postérieure” (MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile: révision de la 

doctrine, essai d’um système unitaire. Paris: Recueil Sirey, 1938. p. 347). 
191 MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile: révision de la doctrine, essai d’um système 

unitaire. Paris: Recueil Sirey, 1938. 
192 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. 
193 MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile: révision de la doctrine, essai d’um système 

unitaire. Paris: Recueil Sirey, 1938. 
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princípio do interesse ativo. Tal princípio, ao lado daquele do maior interesse social e 

daquele da repartição do prejuízo, seria secundário da reparação, subordinado ao princípio 

da prevenção, e consistiria na impossibilidade de, pelas regras da equidade, se imputar 

responsabilidade a alguém que causasse prejuízo a si próprio ou em razão de força maior. 

A doutrina costuma separar entre interesse ativo positivo, que reza que toda atividade 

humana deve suportar os custos e sacrifícios indispensáveis a sua realização, e interesse 

ativo negativo, segundo o qual quem agiu sem interesse próprio não pode ser sujeito à 

mesma medida destinada a quem agiu em causa própria. 

Por essa perspectiva defendida por Marton e doutrina que chega a nossos dias, 

não nos parece tratar-se a prevenção de uma função, pelo menos, não no sentido que 

queremos imprimir a este termo, porque carece de autonomia axiológica e estrutural – ela 

sempre virá acompanhando, secundariamente, uma outra função (na definição de Marton, 

será um simples princípio)194. Como resultado dissuasório esperado sobre o agente ou a 

sociedade, a prevenção a posteriori seria mais um efeito secundário das funções 

mencionadas195. Nelson Rosenvald igualmente concorda que, enquanto efeito dissuasório, 

a prevenção não seria uma quarta função da responsabilidade, defendendo, todavia, tratar-

se de um princípio196. Há, portanto, que distinguir essa noção tradicional de outra que 

surge como demanda da sociedade de risco. 

A prevenção, enquanto função autônoma, decorre do reconhecimento da 

influência e da impositividade dos princípios da prevenção e da precaução sobre a atual 

disciplina da responsabilidade civil197. Inicialmente limitados ao direito ambiental e ao 

                                                 
194 “Defendemos a necessidade do sistema de responsabilidade civil, amparado em valores constitucionais, 

contar com mecanismos capazes de sancionar comportamentos ilícitos de agentes econômicos, em caráter 

preventivo e de forma autônoma a sua notória vocação ressarcitória de danos. (...) É evidente que a ciência 

da possibilidade de ser convocado em juízo para responder pelo dano provocado em alguma medida poderá 

induzir a uma maior prudência e dissuadir comportamentos que apresentem este risco. Assim, é óbvio que 

nos moldes atuais a responsabilidade civil desenvolve de alguma maneira uma função preventiva. Mas, 

esta débil eficácia não condiciona a estrutura e o conteúdo do remédio aquiliano, pois não foi assumida 

pelo legislador do ponto de vista da conformação da disciplina da responsabilidade civil” (ROSENVALD, 

Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 93). 

A mesma abordagem didática (reconhecendo autonomia à “prevenção”) é seguida por Daniel Levy 

(Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 

p. 125-128).  
195 Diferentemente, Teresa Ancona elenca, ao lado da compensação e da prevenção, a dissuasão (deterrence do 

Common Law) com status de função (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da 

responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 17). 
196 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 77-78. 
197 “Dans la période contemporaine, la fonction préventive de la responsabilité civile s’est encore developpée 

par d’autres voies. D’abord, sur le terrain judiciaire les tribunaux sont efficacement armés pour empêcher 

la survenance de dommages imminents ; il existe pour cela des procédures rapides devant le juge des 

référés. De même, la législation tant interne que communautaire, tend à édicter une obligation générale de 

sécurité des produits et des services offerts sur le marché. Aujourd’hui, ce rôle prophylatique est lui-même 

en cours d’évolution, sous l’influence d’un nouveau principe dit ‘de précaution’, venu du droit 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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direito sanitário, como teremos ocasião de ver, sua potencialidade extensiva foi 

evidenciada, em 1995, por Gilles Martin, que defendeu sua ampliação para o direito 

privado, não só verticalmente, como nas relações horizontais entre os particulares198. 

Martin foi seguido por vários autores, dentre cujos trabalhos se destaca o Relatório 

elaborado por Philippe Kourilsky e Geneviève Viney para o primeiro ministro francês199. 

Segundo citado relatório, a configuração dos riscos derivados do progresso tecnológico 

como potenciais geradores de danos graves e irreversíveis, não só para os clássicos campos 

da saúde, da alimentação e do meio ambiente, mas também para outros domínios, como o 

das liberdades públicas, retira o protagonismo da função reparadora da responsabilidade 

civil e obriga a melhor estruturar a prevenção, que, incluindo a precaução, é chamada a 

atuar cada vez mais ao lado da reparação200. 

Os mais de 20 anos da entrada em vigor do princípio da precaução no direito 

positivo francês, primeiramente com a Loi Barnier de 1995 seguida, uma década depois, 

com sua promoção a valor constitucional com a Charte de l’environnement, somada a 

intensos ataques doutrinários e jurisprudenciais, levaram o Judiciário francês a se debruçar 

em algumas ocasiões sobre a eficácia de tal princípio. 

Mathilde Boutonnet, analisando a jurisprudência francesa sobre a influência 

preventiva do princípio da precaução201, assinala um contraste entre a audácia de um 

primeiro momento e o rigor da Cour de Cassation em um segundo tempo202. Colecionando 

julgados de diferentes tribunais franceses, no período de 2003 a 2010, sobre o tema das 

                                                                                                                                                    
communautaire, qui essaime progressivement, de-ci de-là, sur les terres du droit interne, y compris du droit 

privé” (LE TOURNEAU, Philippe; CADIET, Loïc. Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 1998. p. 1-

2). 
198 NEYRET, Laurant. L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et sur le pouvoir 

d’injonction. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe (dir.). 

L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé – 

recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016, p. 199. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018.  
199 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. 
200 “Certes, il est incontestable que la gravité et l’irréversibilité des dommages possibles oblige à mieux 

structurer la prévention qui est appelée à prendre, dans l’avenir, de plus en plus d’importance à côté de la 

réparation et qui doit inclure la ‘précaution’” (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe 

de précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 81. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
201 A autora analisa o princípio e sua influência sobre o direito francês a partir de duas perspectivas: uma 

indenitária e outra preventiva. É essa segunda perspectiva que nos interessa investigar nesse momento. 
202 HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde. Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile 

français, regard comparatiste. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-

Christophe (Direction). L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et 

pénale comparé – recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. 

Septembre 2016. p. 187. Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. 

Acesso em 25 jun. 2018. 
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antenas de telefonia móvel, a autora aponta decisões que reconheceram uma 

responsabilidade preventiva pelo mero risco de dano grave e irreversível, fossem elas 

fundadas na perturbação anormal de vizinhança, fossem apoiando-se exclusivamente sobre 

o princípio da precaução como princípio geral do direito, como sucedeu com decisão de 22 

de abril de 2010 do Tribunal de Grande Instance de Nevers. Em 2012, todavia, essa 

jurisprudência foi contestada pelo Tribunal des conflits, encarregado de cuidar da 

repartição de competências judiciais e administrativas, alegando que compete à autoridade 

administrativa determinar e controlar as instalações de radiofrequência, e a interferência do 

Judiciário nessa matéria representaria invasão de um poder do Executivo. Nesse sentido, o 

juiz seria competente apenas em matéria de indenização ou de uso anormal da propriedade, 

resultado de implantação irregular das antenas ou de desconformidade às prescrições 

administrativas. Essa decisão foi seguida pela Corte de Cassação em dois acórdãos de 

2012.  

Para diversos autores, dentre os quais se filia Boutonnet, as decisões desse 

segundo momento reduziriam a nada a implementação do princípio da precaução como 

ferramenta de prevenção de danos pelo Judiciário203. Ela inclusive defende que, nesse 

domínio, onde reina o necessário debate sobre a aceitabilidade social do risco incerto, o 

acesso ao juiz é primordial. Além disso, tais decisões fariam tábula rasa dos direitos de 

terceiros e da dogmática da responsabilidade civil, por praticamente alçarem à excludente 

de responsabilidade a autorização administrativa, quando na verdade ela não o é. 

Assim, a verdadeira demanda da sociedade de risco seria por uma prevenção 

direta, enquanto função autônoma da responsabilidade, como consequência da 

insuficiência de uma resposta ex post e da necessidade de se evitar o dano204. A tradicional 

função reparatória não tem intimidado suficientemente a realização de condutas lesivas, 

nem constrangido comportamentos lícitos, mas que geram justo receio de lesão205. Daí a 

                                                 
203 NEYRET, Laurant. L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et sur le pouvoir 

d’injonction. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe (dir.). 

L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé – 

recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. p. 207. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018. 
204 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 77. 
205 Exemplo eloquente de comportamento lícito, mas que gera justo receio de lesão é o emprego de organismos 

geneticamente modificados na prática agrícola. Como pontua Fernando Scaff, “não há dúvida que os bens 

imateriais criados e delineados sob a perspectiva do Direito Agrário – e em especial a partir do emprego de 

métodos da biotecnologia sofisticados e que incluem a engenharia genética – mereçam também ser objeto 

de regramentos que não se mostram fundados puramente no avanço da técnica e que dele sejam 

dependentes. Pelo contrário, é preciso garantir sempre o respeito inconteste aos direitos subjetivos 

primários das pessoas, bem como àqueles de ordem difusa ou coletiva que visam, em especial, à 

preservação da Natureza e das espécies de serem vivos atualmente existentes, e ainda que se preocupem 

com a delimitação das consequências negativas oriundas da criação de novas espécies com o uso de 
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necessidade de que se coloque em prática, ainda que sob a resistência técnica de numeroso 

grupo de autores206, os princípios da prevenção e da precaução como instrumentos 

anteriores ao dano. Ambos princípios, a orientar a função preventiva direta, projetam-se 

para o futuro, diferenciando-se por responderem a racionalidades distintas e atuarem sobre 

distintos tipos de riscos – enquanto a prevenção diria respeito ao risco provado, o 

controvertido princípio da precaução investiria sobre o risco potencial207. Aliás, essa 

afinidade do princípio da precaução a um contexto de incerteza científica é o único 

denominador comum das diferentes concepções que lhe são atribuídas208. 

Todavia, o sentido dessa nova dimensão da função preventiva não é 

unidirecional. Daniel Levy, por exemplo, nos mostra três diferentes acepções desta função 

como instrumento de antecipação de um dano209. Em um primeiro sentido, de cunho 

eminentemente procedimental, a função preventiva é tomada com o fim de fazer cessar um 

ilícito, ou seja, como causa legitimadora para se demandar a imediata suspensão de uma 

conduta produtora de risco. Em uma segunda abordagem, a função preventiva é tomada 

como standard interpretativo da conduta do agente, quando a falta de diligência na adoção 

                                                                                                                                                    
métodos artificiais. (...) O que importa é reconhecermos que o uso da biotecnologia traz em si, ao mesmo 

tempo, vantagens e desvantagens, riscos e benefícios que não são excludentes entre si. Assim, cabe 

estabelecer, de modo claro e tendo esse cenário maior em perspectiva, as condições para que os avanços 

tecnológicos possam ocorrer sem o sacrifício correspondente de outros valores, também caros à sociedade” 

(SCAFF, Fernando Campos. Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2012. p. 

126). O constrangimento, assim, não seria no sentido de inibir a prática, mas em induzir o potencial lesante 

a acompanhar os efeitos da prática lícita a fim de que outros direitos e interesses não sejam violados. 
206 CARLUCCI, Aida Kemelmajer de. Funciones y fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos 

de derecho civil. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, p. 1287-1330, 

2009, p. 1320. Disponível em http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-

virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso em 30 set. 2015. 
207 CARLUCCI, Aida Kemelmajer de. El principio de precaución en el derecho de la responsabilidad civil. 

Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, n. 3, 

ago. 2016. p. 178. Disponível em: https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-andres-

nro-3/articulo/el-principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018. LOPEZ, Teresa Ancona. 

Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 101. 
208 “Il n’existe pas de définition unique du principe de précaution. La Comission européenne indique que sa 

portée est ainsi ‘liée à l’évolution jurisprudentielle qui, d’une certaine manière, est influenciée par les 

valeurs sociales et politiques prévalant dans une société’, tout en précisant que l’absence de définition n’est 

pas synonyme d’insécurité juridique. Certains juristes soulignent à cet égard que le principe 

d’autodétermination, reconnu comme un principe de droit international, n’a pas non plus de définition 

établie. On peut affirmer que les différentes conceptions du principe ont pour commun dénominateur 

d’éviter de causer des dommages dans un contexte d’incertitude scientifique” (BOURGUIGNON, Didier. 

Le príncipe de précaution – définitions, applications et gouvernance. Service de recherche du Parlament 

européen. Déc. 2015. p. 6-7. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.

pdf. Acesso em 03 jan. 2019). 
209 “Enquanto a função preventiva puder ser materializada em uma indenização punitiva, cuja meta é evitar a 

ocorrência de uma nova lesão, então se trata simplesmente de aceitar – ou não – uma reparação 

sancionadora. A sua operacionalização, uma vez aceita a ideia de punição, não parece tão problemática. No 

entanto, quando se defende uma função preventiva como instrumento de antecipação de um dano ainda não 

realizado, com fundamento no risco, a sua operacionalização parece esbarrar nos limites da disciplina” 

(LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 155). 

http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
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de medidas adequadas para se evitar a realização do dano, imputará responsabilidade da 

mesma forma que a mera causação de um prejuízo. Assim, “responsável não será apenas 

aquele que causou um dano, mas também aquele que tinha o dever de evitá-lo”210. Por fim, 

Levy destaca a prevenção em um sentido moral-material. Para esta terceira acepção que o 

autor, adotando denominação de Thibierge, chama de “responsabilidade do futuro”211, é 

preciso rever completamente os fundamentos da responsabilidade civil tradicional sob a 

inspiração dos princípios da prevenção e da precaução. 

Apesar das críticas que lhe são dirigidas, como de ostentar uma dinâmica 

contraditória ínsita212, o estudo adota como objeto de análise a primeira acepção referida 

por Daniel Levy. Os méritos de seu acolhimento serão demonstrados ao longo do trabalho, 

mas desde já podemos afastar a alegada imprestabilidade que lhe é atribuída, em virtude de 

uma pretensa dificuldade sua em se afastar de um conceito tradicional de dano. De fato, 

conforme veremos, a estrutura do ilícito que gera responsabilidade civil exige, como vetor, 

o dano. É ele que lhe particulariza e que inibe excessos em seu emprego. Os avanços em 

matéria de nexo causal e acerca da estrutura típica do ilícito civil, contudo, permitem o 

acionamento preventivo da responsabilidade civil, mesmo sem afastar definitivamente o 

dano de sua posição, em outros termos, permite lançar mão da responsabilidade civil sem 

recorrer a ficções jurídicas, sem interpretações mirabolantes e com a devida consideração 

ao instrumental teórico do instituto. 

Ademais, as críticas às outras concepções só reforçam nosso posicionamento. 

Por exemplo, a dificuldade em se definir, frente a uma ciência volúvel e marcada pelo 

progresso incessante, um standard de comportamento responsável, afastaria a viabilidade 

do segundo sentido de função preventiva lembrado por Levy213. Quanto ao terceiro 

aspecto, o próprio autor reconhece a falta de uma dimensão prática das ideias propostas por 

Thibierge, sendo, por outro lado, perigosa sua proposta de correção da tese da autora, na 

                                                 
210 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 158. 
211 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 161. 
212 “Por um lado, aponta-se no princípio da precaução um novo fundamento da Responsabilidade Civil; por 

outro, é somente com muita dificuldade que se distancia de um conceito tradicional de dano, o que impede 

de concebê-lo como um risco meramente suspeito, pressuposto da precaução. Assim, somente uma ação 

paralela à demanda de responsabilidade civil poderia, em uma concepção tradicional, permitir a prevenção 

do dano futuro” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito 

das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 156). 
213 “O principal problema para aqueles que defendem essa interpretação da função preventiva é que, em uma 

sociedade marcada pelo incessante progresso científico, torna-se praticamente impossível avaliar quais 

conhecimentos uma determinada pessoa deveria ter como base para adotar postura que evitasse a 

concretização do risco. (…) Some-se a isso a dificuldade de comprovar quais informações o autor do dano 

detinha no momento acerca dos riscos de sua conduta” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade 

civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 159). 
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medida em que, além de exigir, em alguma medida, interferência legislativa, acabaria por 

conduzir a uma indesejável confusão entre responsabilidade civil e ato ilícito e demandaria 

uma brusca mudança, não natural, na consciência jurídica dos operadores do sistema. 

Seja como for, essa nova dimensão da instituto fundada em escopo preventivo 

e ampliadora do objeto da responsabilidade214, também pode ser lastreada na clássica 

parêmia alterum non laedere (Ulpiano): não lesar supõe tanto reparar o dano causado, 

quanto não causar danos ou, o que seria o mesmo, evitar que eles se produzam215. Eis o 

maior desafio e questão central da responsabilidade do século XXI216, conforme passamos 

a ver. 

 

                                                 
214 Contrariamente a essa ideia se manifesta Karinne Ansiliero Angelin, para quem “a responsabilidade civil e 

as ideias de prevenção/precaução estão funcionalizadas a servirem ao princípio do neminem laedere, porém 

cada uma ao seu modo. Os papeis sociais dos institutos jurídicos da prevenção/precaução e da 

responsabilidade civil são interdependentes, mas distintos. Há entre eles relação lógica de subsidiariedade, 

sendo a responsabilidade civil fragmentária à prevenção/precaução” (ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano 

injusto como pressuposto do dever de indenizar. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012. p. 126-127). E adiante, a autora 

arremata seu estudo, concluindo que “os princípios da precaução e prevenção não têm o condão de ampliar 

o objeto da responsabilidade civil para que ela passe a abarcar hipóteses em que não haja dano injusto. 

Reitere-se: os momentos antecedentes ao dano injusto e que são o locus proprium de tais princípios exigem 

mecanismos de estabilização social que, embora próximos, são inconfundíveis com os da responsabilidade 

civil. Se é verdade que o princípio geral do direito consubstanciado na fórmula neminem laedere é o 

fundamento comum tanto da prevenção/precaução como da reparação, também é certo que seus 

pressupostos são assaz distintos. Por imperativo lógico, insista-se, a indenização pressupõe a ocorrência de 

intromissão injusta e prejudicial na esfera jurídica alheia, enquanto que a precaução/prevenção exige uma 

ameaça de intromissão injusta” (ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever 

de indenizar. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2012. p. 136-137). A eloquência dessas palavras, todavia, não nos impressiona. Ao longo 

do trabalho desenvolveremos nossa crítica a esse entendimento, mas, seguindo Kourilsky e Viney, 

podemos adiantar que o princípio da precaução é um novo fundamento da responsabilidade e que a aptidão 

para modificar seu sentido e escopo. Escrevem os autores: “Quelle est l’influence du principe de précaution 

sur ces différentes formes de responsabilité ? Pour certains, elle serait considérable. Ils voient, en effet, 

dans le principe de précaution un nouveau fondement de la responsabilité et affirment qu’il pourrait en 

modifier profondément le sens et la portée. En quoi ils s’opposent d’ailleurs à un autre courant doctrinal 

qui conteste toute influence du principe de précaution sur la responsabilité juridique. À vrai dire, si on s’en 

tient à la lecture des décisions de justice, on serait tenté de donner raison à cette dernière opinion. Jusqu’à 

présent en effet, le principe de précaution ne semble presque jamais avoir été utilisé expressis verbis pour 

justifier ou écarter une responsabilité juridique invoquée devant un tribunal. Est-ce à dire que, pour autant, 

la notion de « précaution » – entendue comme le devoir de tenir compte des risques, même lorsqu’ils ne 

sont pas scientifiquement démontrés – soit restée étrangère au droit de la responsabilité ? Rien n’est moins 

sûr. Il semble bien, au contraire, que cette idée ait été intégrée, depuis très longtemps déjà, dans ce 

domaine, par d’autres voies. Toutefois, il n’est nullement exclu que l’affirmation du principe de précaution 

en tant que règle de droit d’application directe n’ait pour conséquence, en confirmant la légitimité de 

certains solutions ou évolutions antérieures, d’accentuer celles-ci et d’en justifier de nouvelles 

applications” (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au 

premier ministre. 15 octobre 1999. p. 75. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
215 LLAMAS POMBO, Eugenio. Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños. Revista de 

responsabilidad civil y seguro. p. 36. Disponível em: 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf. Acesso em 20 set. 15.   
216 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. São Paulo: 

Atlas, 2013. p. 79. 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf
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3 FUNÇÃO PREVENTIVA EM SENTIDO ESTRITO 

 

Do que pontuamos até agora, em razão da ausência de disciplina normativa, 

parece inviável a adoção de uma perspectiva punitiva ampla da responsabilidade civil para 

fazer frente aos danos graves e irreversíveis decorrentes do progresso técnico-científico, 

ainda que desejável e necessária uma previsão nesse sentido. 

Assim, imperativo buscar por aberturas hermenêuticas que legitimem uma 

resposta do ordenamento contra a insegurança social e o medo da ocorrência de lesão. Mas 

que fique claro: não se está a promover um discurso paternalista e pedante. Ao buscar 

reagir à insegurança e ao medo, não temos a pretensão de dotar o direito de um mecanismo 

quimérico que iniba toda e qualquer forma de lesão. O que se busca, na verdade, é um 

caminho para evitar que danos de gravidade ignota e de reparabilidade infactível venham a 

aparecer. A propósito, tem sido aventada a expressão “danos enormes”217 como forma de 

se referir a certas manifestações dos mencionados danos graves e irreversíveis. 

Em atenção, portanto, ao estado da arte jurídica e dos parâmetros dogmáticos 

que possuímos (análise de lege lata), defendemos que a saída mais viável é recorrer a uma 

responsabilidade civil preventiva, informada pelos princípios da prevenção e da precaução. 

É ao estudo dela que dedicamos este capítulo, com especial assento em sua fundamentação 

ética e jurídica. 

Conforme veremos, as mudanças por que passam a ética e as relações inter-

humanas no atual cenário técnico-científico, além de exigirem respostas jurídicas novas, 

provocam a necessidade de se revisar conceitos que vinham sendo sedimentados ao longo 

dos séculos em resposta à sobrevivência social do homem218. Um desses conceitos que 

devem ser objeto de nova reflexão é o da máxima neminem laedere. Como dissemos no 

final do capítulo anterior, frente à ameaça de danos graves e irreversíveis, mais do que 

reprovar danos já impingidos, ela deve se voltar para o futuro, evitando mesmo que os 

                                                 
217 “Do que foi dito acima, esboça-se um delineamento do conceito e das características do dano enorme. 

Trata-se de um dano extraordinário, no sentido de que escapa à normalidade dos casos comuns tratados 

pela teoria e pela prática da responsabilidade civil. Essa excepcionalidade se manifesta pelas proporções 

catastróficas de suas consequências, que não atingem apenas os grupos e indivíduos isoladamente 

considerados, mas afetam uma coletividade de pessoas ou até mesmo a sociedade inteira, provocando 

grande comoção social” (SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. 

2017. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2017. p. 201). 
218 “Àquela época, como vimos, a técnica era um tributo cobrado pela necessidade, e não o caminho para um 

fim escolhido pela humanidade – um meio com um grau finito de adequação a fins próximos, claramente 

definidos. Hoje, na forma da moderna técnica, a techne transformou-se em um infinito impulso da espécie 

para adiante, seu empreendimento mais significativo” (JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. 

Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Nuntez. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, PUC, 2006. p. 43). 
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danos sucedam. Comecemos, pois, por examinar a extensão dessa parêmia clássica e por 

pontuar seus limites. 

 

 

3.1 NEMINEM LAEDERE E SUA RELATIVIDADE 

 

Discutir o neminem laedere interessa na medida em que, ademais de fundar 

eticamente a responsabilidade clássica, vem frequentemente indicado como justificativa 

para se alargar o objeto desta em favor de um movimento que toma tal instituto em uma 

visão de processo, ou seja, que se interessa e reveste de relevância jurídica inclusive os 

elementos que precedem um possível resultado danoso. 

Engana-se, porém, quem concebe essa máxima de modo absoluto, na esteira de 

uma eufórica defesa em favor da integridade patrimonial e extrapatrimonial de seus pares, 

e na vogal e crescente ampliação que o conceito de dano injusto tem sofrido219. Nos itens 

que seguem, após apresentar nossa interpretação sobre ela e seu encaixe na sociedade de 

risco, trataremos de delinear suas fronteiras ou, o que equivaleria a isso, a formatar o que 

vem denominado como “direito de lesar”. 

 

 

3.1.1  Dever geral de não causar dano 

 

O apelo a uma técnica jurídica que viabilize impedir a ocorrência de danos 

intoleráveis à sociedade decorre do reconhecimento de um dever geral de não lesar, que, 

apesar de ganhar mais contorno, principalmente, a partir do desenvolvimento das teorias da 

responsabilidade civil objetiva, remonta ao período clássico220. Nesse sentido se 

manifestou Ulpiano, quando propôs serem preceitos do direito viver honestamente, não 

lesar a outrem e dar a cada um o que é seu221. Essas grandes máximas, especialmente as 

duas últimas, não apenas regeram a vida social e jurídica do homem ao longo da história, 

                                                 
219 VISINTINI, Giovanna. Danno ingiusto e lesione di interessi legittimi. Contratto e impresa. Padova, v. 17, 

n. 1, p. 9-29, gen./apr. 2001. 
220 Conforme Rogério Donnini, a origem dos preceitos “honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 

tribuere” é grega: o primeiro preceito de Ulpiano retrataria a moral estoica; o “suum cuique tribuere” traria 

a ideia do justo e do injusto enfatizada, especialmente, por Aristóteles, com seu conceito de justiça 

distributiva; o “alterum non laedere”, por fim, demonstraria com clareza a filosofia de Epicuro (DONNINI, 

Rogério. A prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere. In: NERY, Rosa Maria de 

Andrade; DONNINI, Rogério (coords.). Responsabilidade Civil: estudos em homenagem ao professor 

Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 483-487). 
221 D.1.1.10.1 – “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: 

honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”. 
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como chegaram aos nossos dias, enriquecidas na vastidão dos princípios gerais do 

direito222, como “elementos primeiros da Justiça”223, particularizados em diversas 

previsões legais e em diversos brocardos que resistiram ao tempo. 

Os chamados “princípios gerais do direito”, ademais de fontes do direito, que 

se compõem de um conjunto orgânico de altos ditames, pressupostos da ordem jurídica, 

dos quais dimanam as normas positivas224, são também técnica de colmatação de lacunas. 

Enquanto meios institucionais de integração225, não se trata de simples enunciados 

oriundos das convicções subjetivas do julgador, mas de normas que se formulam 

objetivamente226. Aliás, é enquanto meio para a colmatação de lacunas que os princípios 

gerais se aproximam vigorosamente da analogia juris, provocando em autores do porte de 

                                                 
222 “Cioè: sensa dubbio si registra nel nostro ordinamento giuridico, come in genere negli ordinamenti 

moderni, la presenza di una specie di principio generale, che trova la sua migliore espressione nella 

formula lapidaria de Ulpiano: alterum non laedere. (...) Posto ciò, si trata in ultima analisi di vedere se 

possa considerarsi veramente esistente e operante come tale il principio alterum non laedere, o se questa 

formula non costituisca una mera sintesi verbale [astrazione dottrinale, secondo il Rubino]. Nella prima 

ipotesi, il principio subirebbe restrizioni o estensioni in casi determinati, specificamente disciplinati; nella 

seconda, esprimerebbe soltanto, in compendio, la disciplina particolare delle diverse fattispecie. La prima 

soluzione potrebbe essere giustificata, pensando il principio come posto a priori, e assunto tale e quale dal 

legislatore, o affermatosi per tradizione e ormai penetrato nell’ordinamento giuridico, e applicato 

sistematicamente o presupposto delle singole determinazioni normative. La seconda soluzione dovrebbe 

considerarsi come superamento di un dualismo tra principio generale e norme particolari, e troverebbe la 

sua spiegazione nel fatto che ogni norma giuridica protettiva di un determinato interesse, proprio per sua 

natura ed essenza, implica lo specifico doveri di tutti, di non ledere l’interesse in quanto giuridicamente 

protetto. Tecnicamente la seconda soluzione è più correta della prima. Bisogna, infatti, riconoscere che, da 

un punto de vista rigorosamente tecnico-giuridico, gli iuris praecepta, anche se concepiti come princìpi 

generali, non si innestano organicamente nel tessuto dell’ordinamento giuridico, e che già nel sistema del 

diritto romano, specie nel periodo pre-cristiano, è piuttosto difficile dare ad essi un preciso contenuto. Nel 

contempo, però, non si può negare che codesti praecepta, circolando costantemente per secoli 

nell’ambiente che vide sorgere e svolgersi il diritto romano, il diritto comune e il diritto canonico, siano 

portatori di una tradizione che non può essere totalmente svalutata, soltanto per motivi di ordine tecnico. 

Le esigenze del rigore tecnico hanno certamente la loro ragione di essere e non si può contrastare 

l’evoluzione che porta, mediante l’approfondimento dell’analisi, all’affinamento dei concetti; ma neppure 

si può svalutare totalmente una persistente linea di pensiero, alla quale si ricollega una costante tendenza 

giurisprudenziale, che fa dipendere la soluzione di molte questioni concrete dell’applicazione del principio: 

alterum non laedere” (PUGLIATTI, Salvatore. Alterum non laedere (Il diritto positivo e le dottrine 

moderne). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. II, p. 107-108).  
223 FRANÇA, Rubens Limongi. Princípios gerais de direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1971. p. 201-202. 
224 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 

240. Decorrência dessa constatação é que, diferentemente do que entendeu Crisafulli, os princípios gerais 

só podem estar implícitos no ordenamento. “Dove i principi generali sono espressi, dal momento che, come 

abbiamo detto, essi sono norme come tutte le altre, non si può parlare di lacuna” (BOBBIO, Norberto. 

Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino: Giappichelli, 1960. p. 183). 
225 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 275-283. 
226 “E, nessa investigação, o pensamento individual não fica entregue a si mesmo, ao seu exclusivo arbítrio, 

porventura irrestrito: ao contrário, a primeira limitação, que se lhe impõe, decorre dos princípios 

fundamentais do sistema legislativo em causa, princípios que constam ora explicitamente, ora 

implicitamente, das leis políticas e das disposições de leis civis de caráter geral” (RÁO, Vicente. O direito 

e a vida dos direitos. 5. ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 276-277). 
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Ferrara227 e mesmo Bobbio228 a impressão de serem exatamente a mesma coisa. Costuma-

se, porém, distingui-los, na medida em que os princípios gerais, à diferença da analogia 

juris, são um recurso de aplicação direta, sem a mediação de um processo de raciocínio 

indutivo-dedutivo229.  

Mas nem todos os princípios são dotados de validade geral230. Decorrente do 

caráter histórico do direito, eles podem ser condicionados por circunstâncias do tempo e do 

espaço, seu reconhecimento mesmo pode variar segundo os ideais e aspirações do grupo 

que está no poder. Essa percepção conduziu Rubens Limongi França a pensar na sua 

disciplina sistemática a partir da distinção em duas categorias: a dos essenciais e a dos 

princípios contingentes231. Na primeira delas estariam as máximas de Ulpiano, que não 

apenas seriam válidas independentemente do tempo e do espaço, como influiriam sobre 

todos os campos e instituições do direito. Comporiam, na classificação de Limongi França, 

como acima referimos, “elementos primeiros de Justiça”, que o autor associava ao Direito 

Natural, mas cuja natureza é controvertida na doutrina232. 

Todavia, tais preceitos, e focaremos, especialmente, a proibição de lesar a 

outrem sem justa causa, não são exclusivos do direito. A regra é antiga e sancionada 

mesmo nos limites da moral, que, apesar de diferir quanto à organização técnica, às 

concepções e ao modo de encarar e de se colocar problemas, guarda também pontos de 

                                                 
227 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1940. p. 61. 
228 BOBBIO, Norberto. Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino: Giappichelli, 1960. p. 179. 
229 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 280. 
230 “Conforme o grau de abstração dos chamados ‘princípios do ordenamento jurídico’, assim resulta uma 

diversidade de fórmulas. Trata-se de princípios dotados de validade geral, ou deve pensar-se antes em 

princípios histórico-concretos, pertencentes a uma ordem jurídica ‘individual’? É claro que um 

preenchimento de lacunas segundo os princípios jurídicos gerais ou segundo o ‘Direito natural’ tem em 

vista, em primeira linha, princípios jurídicos absolutos, de validade absolutamente geral, ou pelo menos 

máximas formais como o princípio da ponderação e confronto dos bens e deveres jurídicos ou o princípio 

do ‘meio justo para o fim justo’, cujo conteúdo pode então ser reconduzido, sem dúvida, a particulares 

dados históricos. Ao contrário, as fórmulas que se referem ao ‘espírito da ordem jurídica’ ou, ainda mais 

claramente, aquelas que se referem às ‘valorações da camada dirigente’, remetem de modo inteiramente 

imediato para princípios apenas historicamente válidos” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento 

jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 11. ed. Lisboa: Galouste Gulbenkian, 2014. p. 304). 
231 Essenciais seriam aqueles princípios estáveis, que não se transformam ao longo do tempo e de maneira 

diversa no espaço, enquanto os contingentes sofreriam modificações à medida que os fatores meio, tempo e 

espaço se alterassem. Os princípios essenciais seriam de duas espécies: (1) os elementos primeiros de 

justiça, próprio fundamento do Direito Natural, e (2) os elementos básicos que decorrem da natureza das 

instituições. Os princípios contingentes, por sua vez, poderiam ser agrupados em três escalas fundamentais, 

de acordo com a gradação do teor imperativo de cada categoria: (1) princípios do ordenamento, (2) 

princípios do direito consuetudinário e (3) princípios do direito das gentes (FRANÇA, Rubens Limongi. 

Princípios gerais de direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1971. p. 199-202). 
232 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5. ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. FRANÇA, Rubens Limongi. Princípios gerais 

de direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1971.  
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semelhança com o direito233. É assim que ambos concebem o fato de que o dano deve ser 

objetivamente injusto (infligido sem direito) e afetar bens protegidos pela lei moral ou 

estatal. Além disso, o paralelismo permanece ao pressupor-se um ato humano (positivo ou 

negativo) e que seja a causa adequada do dano234. Ocorre que o direito, diferente da moral, 

como regra, sanciona o ato lesivo do direito de outrem, ainda que não tenha concorrido 

vontade para isso, seja por ter sido culposo, seja porque o dano é tomado objetivamente. 

Quanto ao ato lesivo, na forma genérica de ato ilícito, voltaremos adiante, 

quando o estudaremos com mais vagar. Por agora, incumbe tratar, ainda que brevemente, 

do dano injusto – requisito que polariza grande parte dos esforços dos que têm, na 

responsabilidade civil, seu campo de estudo. Diz-se, a propósito, da necessidade de uma 

revisão no vínculo entre o dano injusto e a máxima neminem laedere, porque a dogmática 

analítica conduzira, equivocadamente, a um assincronismo entre o dever geral de não 

causar dano e a proibição de se causar um dano derivado de um ato contra ius, este, sim, 

albergado pela teoria tradicional como dano injusto235. 

Historicamente, uma das mudanças mais importantes, em sede de 

responsabilidade civil, ocorreu com a transição do princípio do ato ilícito para o do fato 

danoso, que inclusive fomentou, em muitos lugares, a criação de uma nova categoria 

jurídica: a do direito de danos236. Tal câmbio foi oportunizado pelo reconhecimento de um 

fundamento da responsabilidade que, se bem não fosse novo237, confrontou a exclusividade 

da culpa e permitiu restaurar a raiz etimológica do instituto238, ainda que sem eliminar a 

subjetividade do núcleo do sistema239. Conservou-se, como consequência, uma teoria 

liberal enviesada do ato ilícito, assumindo, como pressupostos do mesmo, não apenas o 

dano, mas a lesão a bens tipicamente protegidos pelo direito positivo, seja como direitos 

                                                 
233 DABIN, Jean. La philosophie de l’ordre juridique positif: spécialement dans les rapports de droit privé. 

Paris: Recueil Sirey, 1929. p. 506-507.  
234 DABIN, Jean. La philosophie de l’ordre juridique positif: spécialement dans les rapports de droit privé. 

Paris: Recueil Sirey, 1929. p. 507-520. 
235 LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 64. 
236 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 
237 Segundo Judith Martins-Costa, a convivência da culpa com outros fundamentos não é novidade do nosso 

tempo. Já na cultura jurídica romana, a regra do neminem laedere provinha de um arranjo entre a noção de 

equilíbrio (tributária da epicikia grega) temperada pela de culpa na acepção da injuria datum. Aliás, a 

noção de equilíbrio representava, em máxima objetivação do conceito de responsabilidade, uma “Justiça 

distributiva voltada a um critério de equivalência de prestações (suum eqüique tribuere)” (MARTINS-

COSTA, Judith Hofmeister. Os fundamentos da responsabilidade civil. Revista Trimestral de 

Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 93, p. 29-52, 1991). 
238 HENRIOT, Jacques. Note sur la date et le sens de l’apparition du mot “responsabilité”. Esquisse historique 

sur le mot responsable. Archives de philosophie du droit, 1977. t. 22. p. 59-62. VILLEY, Michel. 

Esquisse historique sur le mot responsable. Archives de philosophie du droit,  1977. t. 22, p. 45-58. 
239 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Os fundamentos da responsabilidade civil. Revista Trimestral de 

Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 93, p. 29-52, 1991. 
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subjetivos, seja como situação jurídica subjetiva, seja como interesses juridicamente 

protegidos, seja, como mais recentemente se aventou, como a mera transgressão de uma 

norma240. 

Ocorre que, segundo alguns, uma concepção como essa esvaziaria o princípio 

geral do neminem laedere de toda utilidade e importância, na medida em que não o abriga 

diretamente, mas apenas de forma secundária, ao zelar dos preceitos que o concretizam241. 

Como resultado, ainda que fosse possível elaborar um elenco com todos os interesses 

protegidos (contidos em normas primárias) e com os deveres derivados, estaríamos diante 

de um engessado sistema estático de ilícitos tipificados242, que, se cumpre um importante 

papel no direito penal, em sede de direito privado apenas ralearia a efetividade da resposta 

jurídica às cambiantes necessidades de proteção contra novos danos injustos, além do que 

limitaria o neminem laedere a fonte de atribuição de responsabilidade, mas jamais de 

proteção jurídica de um interesse (o princípio não poderia ser invocado, por si só, para 

categorizar como injusta a lesão de um interesse de fato merecedor de proteção jurídica, 

mas sem reconhecimento legal específico), para citar umas poucas consequências243. 

Frente a esse quadro, Miguel Federico de Lorenzo defende ser imprescindível 

uma mudança de paradigma. Ainda que não concordemos com os pressupostos de que 

parte, uma vez que entendemos ser ineliminável o pressuposto da antijuridicidade da 

responsabilidade civil, antijuridicidade esta que pode vir referida tanto à mera conduta, 

quando ao resultado, endossamos, em alguma medida, a tese de que o princípio genérico 

                                                 
240 BRIZ, Jaime Santos. La responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal. 7. ed. Madrid: 

Montecorvo, 1993. 
241 “Perciò è giusto dire che l’art. 1151 [“qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello, 

per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il dano”] è una norma secondaria, la quale non finziona se non 

venga combinata con quella norma primaria, che statuisce l’obbligo, la cui violazione dà luogo al 

risarcimento. Ancora più esatto sarebbe riconoscere che nell’art. 1151 non si contiene una intera norma, ma 

soltanto una sanzione, la quale fa corpo con tutte le altre preposizioni, che comandano o vietano 

determinati atti; il comando, invero, non è compiuto senza la sanzione, ma le sue parti possono trovarsi 

staccate in diverse proposizioni, ciascuna delle quali contiene soltanto una parte dessa norma e non la 

norma intera” (CARNELUTTI, Francesco. Il danno e il reato. Padova: CEDAM, 1930. p. 62).  
242 Em que pese nem todos os sistemas jurídicos disporem de uma cláusula geral de responsabilidade, a 

exemplo do que fazem os códigos brasileiro, argentino e italiano, na linha iniciada pela Código Civil 

francês (art. 1.382), não se pode dizer que sistemas como os da common law, o alemão e o português 

estejam conformados a um modelo tipológico de responsabilidade civil. O direito português, a propósito, 

vem na linha do Enumerationprinzip do sistema alemão, que “baseia-se em três pequenas cláusulas 

delituais [§ 823, I e II; § 826], situando-se este modelo a meio termo entre um sistema de tipicidade do 

ilícito e um sistema baseado numa ampla cláusula geral” (BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de 

Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual? 

Coimbra: Almedina, 2006. p. 297-298). 
243 LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 61-63. 
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de não lesar apenas é excetuado se, “como resultado de uma violação comparativa dos 

interesses envolvidos no conflito, resulta[r] especificamente justificado o do lesante”244. 

En síntesis, surge de lo expuesto que para excluir la injusticia de un daño 

no es suficiente la genérica licitud del comportamiento que lo ocasionó 

por falta de una específica prohibición del comportamiento lesivo (que de 

haber existido hubiera importado un daño contra ius), sino que es 

necesario estimar el desvalor tanto de la acción como del resultado 

(comparativamente) para determinar si el orden jurídico autoriza el acto 

aun al costo del nocimiento producido. He aquí, el daño sine iure.245 

 

Nessa ordem de ideias, segundo o professor argentino, o olhar do decisor e do 

aplicador do direito civil deveria estar antes nos valores envolvidos na relação jurídica 

controvertida do que em um mero juízo de licitude/ilicitude. Mas esse argumento é 

perigoso e demanda alguma cautela, ainda que reconheçamos seu potencial explicativo, 

compatibilizante e operacionalizador das novas teorias que vêm propondo uma revisão dos 

fundamentos tradicionais da responsabilidade civil246, ademais de conformar-se ao espírito 

de nosso sistema privado247. 

Nada justifica, contudo, irromper, de forma impetuosa e descuidada, à técnica 

do sopesamento, desprezando as ponderações já levadas a efeito pelo legislador, bem como 

                                                 
244 “El principio genérico de no dañar, contenido en el artículo 1109 del Código Civil, asumiría pues, la 

siguiente dimensión: todo nocimiento sufrido será injusto – aun cuando haya sido ocasionado por un 

comportamiento, en principio no vedado – excepto, si como resultado de una valoración comparativa de los 

intereses involucrados en el conflicto, resulta específicamente justificado el del lesionante” (LORENZO, 

Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1996. p. 79). 
245 LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 79-80. 
246 Por “fundamentos tradicionais”, queremos referir tão somente aqueles que, em particular, a partir do último 

quartel do século passado, predominavam na doutrina: nomeadamente, a culpa e o risco, não obstante sua 

interação histórica, seja alternada, simultânea ou sucessiva (MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Os 

fundamentos da responsabilidade civil. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 

93, p. 29-52, 1991). A tais fundamentos agrega-se, atualmente, a exemplo do que que faz Catherine 

Thibierge (Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers um élargissement de la fonction 

de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, juill./sept. 1999) 

e na linha do que denominamos “função preventiva em sentido estrito”, o reconhecimento de um novo 

fundamento da responsabilidade civil, compatível com os tradicionais e ainda apto a suprir a deficiência 

deles com respeito aos novos danos derivados do progresso, que, por exigirem uma resposta antecipada, 

não se encaixam nos pressupostos de incidência deles. 
247 Esse modo de entender o fenômeno, parece-nos coadunar com o espírito da disciplina trazida no art. 188, 

combinada com o art. 929, ambos do Código Civil. Assim, ao mesmo tempo em que o art. 188 afasta a 

ilicitude, por exemplo, no caso de estado de necessidade, o art. 929 prevê o pagamento de indenização a 

quem foi lesado ou teve coisa lesada, se não foi culpado do perigo. Resulta que, não obstante o ato seja 

justificável ou mesmo lícito, o dano permanece injusto por parecer ao legislador, em abstrato, que os 

princípios que sustentam o direito à integridade físico-psíquica ou o direito de propriedade do lesionado 

não culpado pesam mais que os princípios de que o lesante se valeu para praticar o ato. O mesmo vale para 

as hipóteses de comportamento omissivo, com a ressalva de que não é qualquer inércia que se vincula a um 

dano injusto, sob pena de se inverter a regra liberal do direito privado de que ninguém pode fazer algo 

senão em virtude de lei, mas aquela derivada de um “determinado e específico contato social” (LORENZO, 

Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1996. p. 91), independente se havia lei regulando o comportamento. 
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o estatuto epistemológico e a autonomia metodológica do direito civil248. Em havendo 

normas jurídicas e regras de solução de conflitos previamente estabelecidas, devem elas 

preponderar sobre a análise valorativa casuísta. Assim, uma conduta que as viole e as 

desconsidere, deve ser sancionada independentemente de juízos valorativos. Evidente que 

não invocamos um retorno do positivismo estrito, decorrente do acirramento da teoria de 

Kelsen, mas algum respeito e alguma homenagem devem ser rendidos aos diplomas 

normativos e sua aptidão para assegurar a estabilidade social. Pensamos mesmo que, 

apenas na hipótese de a conduta analisada conformar-se ao quanto disciplinado em lei, 

seria justificável, excepcionalmente, dar o passo proposto por Federico de Lorenzo e partir 

para uma ponderação valorativa249. Isso não é apelar para um excessivo “sancionismo”, 

nem, por outro lado, ignorar a abertura que texto codificado dá para o magistrado renovar, 

ou melhor, atualizar as normas à medida que a mudança social o exija250. Com efeito, em 

relação a este segundo ponto, deve-se assentar que nossa opção por uma postura estrita no 

que se refere à possibilidade de um magistrado exonerar de responsabilidade quem violou 

                                                 
248 Discorrendo sobre as contestações à racionalidade, à estrutura e aos princípios da tradição de civil law, 

Otávio Luiz Rodrigues Junior afirma que “experimentam-se, nesse cenário, situações de desagradável 

sincretismo metodológico, importação e apropriação inadequadas de cenários e de categorias, tudo em 

nome de argumentações grandiloquentes, que, muita vez, escondem falácias, jogos de palavras ou vazios 

de argumentação”. E mais adiante anota: “No Brasil, a teoria argumentativa de Robert Alexy é que mais 

empolgou a dogmática nos últimos quinze anos. O apelo à ponderação e ao sopesamento tornou-se 

frequente, inclusive na solução de casos de Direito Civil. A dignidade da pessoa humana tornou-se a chave 

para ‘ponderar’ ou ‘sopesar’ direitos fundamentais e seus princípios respectivos. É um jogo perigosamente 

simplificado que envolve desde a desconsideração das pautas axiológicas do legislador em prol da 

ponderação a ser feita pelo juiz, até o sincretismo metodológico” (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. 

Estatuto epistemológico do direito civil contemporâneo na tradição de civil law em face do 

neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, v. 143, p. 43-66, 2011. p. 45, 60. Disponível 

em: http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-

do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-

neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf. Acesso em 24 ago. 2018). Voltando ao tema em 

recente tese de livre-docência, o autor adverte quanto aos excessos da ponderação, ligados firmemente ao 

processo de constitucionalização do direito, não obstante admita a possibilidade de recorrer-se a ela, desde 

que concluído o percurso necessário pelos caminhos da legislação (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. 

Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil contemporâneo em face da 

constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre-Docência em Direito Civil) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017). 
249 Não negamos a possibilidade do raciocínio contrário, ou seja, usar-se da ponderação, mesmo diante de uma 

conduta ilícita. Mas para preservar o recorte objetivo da dissertação e para não abrir demasiadamente o 

espaço argumentativo, deixaremos de enfrentar essa situação para nos concentrarmos apenas na hipótese 

em que a licitude da conduta não condiz com os valores vigentes na sociedade.  
250 “Sabe-se que os grandes Códigos oitocentistas de que é paradigma o Code francês, foram construídos como 

sistemas fechados, isto é, o mais possível impermeáveis à intervenção da realidade e do poder criador da 

jurisprudência. Acreditava-se que a perfeição da construção conceitual e o encadeamento lógico-dedutivo 

dos conceitos bastaria para a total apreensão da realidade nos lindes do corpus codificado”. Contudo, 

continua mais adiante a autora, não é este o modelo de sistema subjacente a nosso atual Código Civil, que 

adota outros pressupostos metodológicos, atuando através de duas soluções técnicas: a primeira consiste 

num chamado à responsabilidade da jurisprudência, pelo emprego de numerosas cláusulas gerais; já a 

segunda diz respeito à tarefa do legislador, encarregado de editar “leis aditivas” ao código, naqueles 

campos sujeitos à maior mutabilidade dos imperativos de ordem social e econômica (MARTINS-COSTA, 

Judith Hofmeister. O novo código civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. Cadernos do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, Porto Alegre, v. 2, n. 4, p. 575-639, jun. 2004. p. 597). 

http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
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a lei, justifica-se pela mantença de um paradigma geral que abomina a lesão ou a ameaça 

de lesão injustificadas à posição jurídica de outrem. Mudando-se o paradigma, nada obsta 

que se derrube a restrição. 

Já quanto ao eventual excesso de sanção, deve-se começar por advertir que a 

atividade do legislador é pontual e histórica. Se ele nem sempre consegue disciplinar 

adequadamente uma situação em voga ao tempo em que editou a lei, seria de se esperar 

uma maior probabilidade de regular deficientemente ou mesmo não disciplinar situações 

que, ou não podia ter previsto que surgiriam, ou que mudaram de feição ao longo do 

tempo251. Para essas hipóteses, em que seu juízo antecipado de ponderação seria 

insuficiente, a aplicação tosca da lei poderia resultar em profundas injustiças, condenadas 

pela opinião pública e pelos valores maiores que norteiam a ordem jurídica. Assim, 

algumas ações ou omissões, ainda que blindadas e legitimadas pela incidência automática 

da letra fria da lei, deveriam passar por um segundo crivo, evidentemente mais axiológico 

que lógico, mas nem por isso vedado pelo ordenamento ou condenado pela boa técnica252. 

Por outro lado, raciocínio semelhante poderia ser estendido para as situações em que o 

instrumento normativo que veicula uma regra é lavrado no seio da Administração Pública. 

Não somente pela eventual deficiência em se prever a disciplina normativa de um 

fenômeno, mas principalmente pelos jogos de influência que mais nitidamente se 

manifestam nessa seara e têm sido causa de diversas injustiças. 

Seja como for, o recorte para essa forma excepcional de aplicação do direito 

seria, portanto, em nosso entender, como já mencionamos, a matéria sob análise, com 

clara predileção por aquelas que constituem a base de incidência do que temos 

referenciado como responsabilidade preventiva. Em verdade, é sob esse paradigma que se 

poderia discutir a respeito da viabilidade de sancionar atividades escorreitas, 

desenvolvidas, por exemplo, conforme os parâmetros regulamentares administrativos, mas 

que trazem ínsita a probabilidade de redundar em dano, como aquelas que têm sido 

                                                 
251 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 11 ed. Lisboa: 

Galouste Gulbenkian, 2014. p. 276-287. 
252 “Invocando um direito existe uma presunção de conformidade da actuação com o sistema jurídico em que 

ela se insere. Mas, porque o nosso entendimento do direito não se compadece com uma estrutura formal, 

temos de ir mais além e indagar se essa aparência de direito existe na realidade. Dito de uma forma mais 

directa, temos de indagar se a forma – direito formalmente invocado – está ou não em consonância com a 

teleologia material e axiológica desse mesmo direito” (BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de 

Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual? 

Coimbra: Almedina, 2006. p. 319). Tal advertência, na linha do que Celso ensinava (“Ius est ars boni et 

aequi”), vem estampada no art. 5º da LINDB que dispõe: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 
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tratadas sob a epígrafe dos riscos do desenvolvimento253. A tese que endossamos parece 

afastar toda dúvida com respeito a dita viabilidade. 

Assim, estaríamos diante de uma renovação do sentido da máxima do neminem 

laedere, cuja aplicação deve acompanhar, em alguma medida, o quanto disposto pela 

doutrina para a aplicação dos princípios gerais do direito254. Nesse sentido, diríamos que, 

para os casos em que a atestada conformidade legal do comportamento gerasse qualquer 

tipo de espécie, a técnica para a ponderação dos valores deveria caminhar gradativamente 

num crescendo, dos valores que informam, por exemplo, um instituto do sistema de direito 

positivo para os princípios gerais essenciais. A lição de Carlos Maximiliano é sintética: 

Recorre o aplicador do texto aos princípios gerais: a) de um instituto 

jurídico; b) de vários institutos afins; c) de uma parte do Direito Privado 

(Civil ou Comercial); ou de uma parte do Direito Público (Constitucional, 

Administrativo, Internacional, etc.); d) de todo o Direito Privado, ou de 

todo o Direito Público; e) do Direito Positivo, inteiro; f) e, finalmente, do 

Direito em sua plenitude, sem distinção nenhuma255. 

 

 Essa postura dogmática endossa a tese da inviabilidade de uma irrestrita256 

aplicação direta dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, não obstante se 

reconheça, já há algum tempo, que eles também incidem nas relações privadas257. Essa 

                                                 
253 “Dicho en otras palabras, la prueba de la autorización es insuficiente para liberar al sindicado como 

responsable; ésta no es un ‘bill’ de indemnidad que libere automáticamente” (KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída. El principio de precaución en el derecho de la responsabilidad civil. Estado de la 

situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, n. 3, ago. 2016. p. 

10. Disponível em: https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-andres-nro-3/articulo/el-

principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018). 
254 FRANÇA, Rubens Limongi. Princípios gerais de direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1971. RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5. ed. Anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 

aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
255 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. 2. tir. Rio de Janeiro: Forense, 

2013. p. 240. 
256 Segundo Otávio Luiz Rodrigues Junior, o modelo da eficácia indireta é o que mais apresenta vantagens 

operacionais e metodológicas em um campo sensível para o direito civil. Não obstante, a Constituição em 

vigor possui diversos direitos fundamentais que se apresentariam imediatamente vinculantes aos 

particulares, o que aconselharia a conceber a existência de certa eficácia direta excepcional, 

compatibilizada com a regra do sistema privado a partir de um modelo menos rígido de eficácia indireta, o 

que é denominado pelo professor como modelo fraco de eficácia dos direitos fundamentais (RODRIGUES 

JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017). 
257 “Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos fundamentais na esfera das relações 

privadas é a constatação de que, ao contrário do Estado clássico e liberal de Direito, no qual os direitos 

fundamentais, na condição de direitos de defesa, tinham por escopo proteger o indivíduo de ingerências por 

parte dos poderes públicos na sua esfera pessoal e no qual, em virtude de uma preconizada separação entre 

Estado e sociedade, entre o público e o privado, os direitos fundamentais alcançavam sentido apenas nas 

relações entre os indivíduos e o Estado, no Estado social de Direito não apenas o Estado ampliou suas 

atividades e funções, mas também a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício do poder, 

de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece de proteção contra os poderes públicos, mas 

também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isto é, os detentores de poder social e econômico, já 
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incidência, entretanto, demanda a filtragem dos princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais pelo direito civil, a fim de garantir a previsibilidade e impedir a transferência 

do espaço decisório da autonomia privada para o âmbito judicial258. 

A preocupação em restaurar o sentido do neminem laedere e a premência de 

conservar a autonomia do direito privado vêm bem representadas no novo Código Civil 

argentino, que prevê, expressamente, em seu art. 1.710, a259, na linha da atualização 

defendida por Miguel Federico de Lorenzo, o dever geral de não lesar como fundamento 

da responsabilidade civil preventiva. Essa norma estabelece deveres de prevenção a todos 

os cidadãos, sem discriminar nem graduar a intensidade do dever em função do sujeito 

devedor, que só se libera dele se a possibilidade de prevenir se encontrar fora de sua esfera 

de controle, por exemplo, nos casos de fortuito externo260. O mesmo zelo metodológico 

não encontramos no Código Civil brasileiro, que se limita a concretar, deficientemente 

como veremos, o princípio da imputação civil dos danos261. Ainda assim, não fica 

prejudicada uma tutela contra o dano e, inclusive, uma preventiva, como veremos na 

sequência. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
que é nesta esfera que as liberdades se encontram particularmente ameaçadas” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2006. p. 395). 
258 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. 
259 ARTICULO 1710, CCyC – Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella 

dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las 

circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si 

tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene 

derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del 

enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo. 
260 SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través del principio de precaución: una descripción del 

estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 26, n. 112, 

p. 19-57, jul-ago/2017. p. 29. 
261 Ademais de se preocupar quase que exclusivamente com o princípio da imputação civil dos danos (arts. 

186, 187 e 927), para Rogério Donnini o Código Civil, em seus dispositivos, fica aquém do princípio do 

neminem laedere, haja vista não tratar da efetiva prevenção de prejuízos, parte primacial da ordem de não 

lesar ninguém (DONNINI, Rogério. A prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere. In: 

NERY, Rosa Maria de Andrade; DONNINI, Rogério (coord.). Responsabilidade Civil: estudos em 

homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 

498-500). Não obstante, segundo o professor, a Constituição regula o quadro completo do neminem 

laedere, principalmente, com o disposto no art. 5º, XXXV, que estatui que “a lei não excluirá de apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Ademais dessa previsão genérica, Donnini cita a previsão 

específica da prevenção de danos ao patrimônio cultural do art. 216, § 4º (ob. cit., p. 492). 
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3.1.2  O direito de lesar e seus limites 

 

Engana-se, porém, quem concebe a máxima do neminem laedere como um 

preceito absoluto262. Nosso referido desacordo com a concepção de uma responsabilidade 

civil que prescindisse da antijuridicidade em favor de uma renovação do sentido do 

neminem laedere já apontava nesse sentido. Naturalmente, o interesse social não é apenas 

o de proteger potenciais vítimas, mas também reverbera na missão de assegurar a livre 

atividade dos indivíduos, promovendo o desenvolvimento técnico, científico e econômico, 

e evitando a paralisação da iniciativa dos agentes sociais, o que conduziria a uma 

sociedade de estáticos pater familias263. 

Assim, se dissemos que a restauração do sentido do neminem laedere poderia 

justificar uma valoração sancionadora de condutas tidas, de lege lata, como lícitas, 

devemos agora rematar dizendo que, mesmo em sentido renovado, livre das amarras de um 

formalismo jurídico estéril, a máxima de Ulpiano conheceria limites, não podendo ser 

vertida de forma automática em regras jurídicas264. A esse propósito é importante recordar 

que mesmo a doutrina mais garantista reconhece que o risco zero é tecnicamente 

impossível265, ao que adicionaríamos, socialmente indesejável. 

Avancemos sobre o que acabamos de dizer, pontuando, contudo, tratar-se, 

aqui, de exceção ao princípio geral, de há muito divisada, ainda que de forma um tanto 

fragmentária, no exercício regular do direito, nos casos de exclusão da ilicitude (como a 

legítima defesa e o estado de necessidade)266, nas hipóteses de lesão consentidas pelo 

                                                 
262 HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. v. 3. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1958.  
263 LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum non laedere. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 28. 
264 “Picker considera que a imposição do neminem laedere é formulada apenas como um princípio genérico e 

ideal, que não pode ser considerado em pura forma, não podendo ser vertido automaticamente em regras 

jurídicas sem qualquer limite, embora saliente, e esta parece ser uma nota que cumpre sublinhar, que não 

importa, porque o fundamento último da responsabilidade será sempre o neminem laedere, perscrutar 

razões especiais legitimadoras da obrigação de indenizar, antes se devendo questionar por que razão o 

ressarcimento dos danos deve ser negado em casos particulares. Mas, apesar de o autor fazer recuar o 

fundamento da responsabilidade ao neminem laedere, explicita que este se traduz numa máxima ideal, 

orientadora de uma direção, à qual poderão ser postos limites como a outros ideais na realidade jurídica” 

(BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. p. 189- 190). 
265 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
266 “Por lo mismo deberá evitarse toda correlación o paralelismo automáticos, entre la justificación como 

criterio de exclusión del resarcimiento y las denominadas causas de justificación que en forma de preceptos 

permisivos se articulan en el ordenamiento jurídico. De lo contrario el sistema convergería nuevamente en 

una elencación estática del daño injusto, aunque esta vez, a través de una disvaliosa inversión, sobre la base 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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ofendido e nas relações envolvendo direito de vizinhança267. Tais exceções justificar-se-

iam na medida em que atendem a exigências morais e sociais268. 

Em primeiro lugar, deve-se precisar que pela expressão “formalismo jurídico” 

entendemos uma concepção formal do direito definida, exclusivamente, em termos 

estruturais, prescindindo de qualquer preocupação com seu conteúdo269. Ora, um tal modo 

de abordar o fenômeno jurídico é pobre e inapto a captar todo o seu significado, não 

obstante sirva como paradigma objetivo para precisar o sentido do neminem laedere. 

Já em 1958, Cesarini Sforza defendia que estabelecer o conteúdo positivo da 

proibição de causar dano a outrem só era possível se se possuísse um critério 

discriminatório entre o que poderia ser feito sem que terceiro fosse lesado e o que não se 

poderia fazer sem lesá-lo270. Segundo o autor, para o operador do direito seria insuficiente 

determinar que não se deve causar dano a ninguém, porque seu interesse é saber em que 

consiste o dano cuja realização é vedada. Assim, formalmente, o ordenamento jurídico 

teria por função demarcar os limites do direito de um sujeito, a fim de definir o que lhe era 

lícito e o que lhe era vedado fazer271. A partir dessa demarcação, constituía-se uma esfera 

jurídica composta por um plexo de “posições jurídicas subjetivas”272, em relação às quais 

                                                                                                                                                    
de una tipificación de justificantes” (LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la 

responsabilidad civil: alterum non laedere. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 81).  
267 PUGLIATTI, Salvatore. Alterum non laedere (Il diritto positivo e le dottrine moderne). Enciclopedia del 

diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. II, p. 98-108. 
268 “Dans la mesure où le droit a pour but de régenter l’exercice des droits par les individus ou des groupes 

d’individus en fonction de certaines exigences morales ou sociales, il est évident qu’il ne saurait admettre 

l’existence d’un droit de nuire en tant que tel, pour le simple but de nuire, car celui-ci ne pourrait aboutir 

qu’à la destruction des individus ou des biens et, par-delà les individus, à la destruction de toute société. 

C’est pour cette raison que le terme même de droit de nuire a quelque chose de choquant et que les 

théoriciens peuvent souhaiter éviter de l’employer” (KARILA DE VAN, Juliana. Le droit de nuire. Revue 

Trimestrielle de Droit Civil, v. 94, n. 3, p. 533-558, juill./sept. 1995. p. 554). 
269 “Com referência ao conteúdo das normas jurídicas, é possível fazer uma única afirmação: o direito pode 

disciplinar todas as condutas humanas possíveis, isto é, todos os comportamentos que não são nem 

necessários, nem impossíveis; e isto precisamente porque o direito é uma técnica social, que serve para 

influir na conduta humana. Ora, uma norma que ordene um comportamento necessário ou proíba um 

comportamento impossível seria supérflua e uma norma que ordene um comportamento impossível ou 

proíba um comportamento necessário seria vã. Este modo de definir o direito pode ser chamado de 

formalismo jurídico; a concepção formal do direito define portanto o direito exclusivamente em função de 

sua estrutura formal, prescindindo completamente do seu conteúdo – isto é, considera somente como o 

direito se produz e não o que ele estabelece” (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de 

filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 145). 
270 SFORZA, Widar Cesarini. Alterum non laedere. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. II, p. 

96-98. 
271 Conforme veremos, se em um primeiro momento prevaleceu a ideia de liberdade negativa, como limite 

para o exercício do direito de cada um, parece-nos que, atualmente, não basta perspectivar a liberdade 

como um espaço de exclusão dos demais (como permissão dada a cada um de desenvolver sua liberdade 

como queira, desde que não ultrapasse sua esfera jurídica), sendo forçoso reconhecer não só a existência de 

limites aos espaços individuais de liberdade, como a existência de deveres inseparáveis ao seu exercício 

(BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. p. 169-177). 
272 Apesar do uso de expressão defendida por Lumia, de se pontuar que a amplitude desse complexo, da forma 

como empregada aqui, é mais restrita, referindo apenas àquelas posições jurídicas cuja violação esbarraria 
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qualquer comportamento contrastante, fosse uma ação ou omissão vedada273, tivesse ele 

produzido um dano ou significado mero perigo274, deveria ser sancionado. 

J. Deliyannis chamou a essa esfera de domínio garantido (“domaine garanti”) e 

a concebeu como um limite exterior à liberdade de agir de terceiros, fora da qual verificar-

se-ia o natural reconhecimento de um poder e de uma correlativa liberdade de agir275. 

Seria, em essência, um poder de lesar (“pouvoir de nuire”) que acabaria onde começasse o 

domínio garantido de outrem. Em abstração criticada por Boris Starck276, essa oposição 

entre o dever de respeitar o domínio garantido de terceiros e os deveres limitantes do seu 

próprio poder de lesar seria a distinção suprema dos deveres jurídicos abstratos conforme o 

seu conteúdo, representando o primeiro uma obrigação de resultado e os segundos, uma 

obrigação de meio277. 

Para Starck, essa oposição, em abstrato, entre a liberdade de agir e a liberdade 

de gozar pacificamente de seus bens seria vã. Assim, propõe sua teoria da garantia sob o 

                                                                                                                                                    
no dever geral de não causar dano. A fim de confrontar o uso que Lumia faz dela, vide: LUMIA, Giuseppe. 

Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 102-123. Tradução com 

adaptações e modificações por Alcides Tomasetti Jr., 1999. 
273 Com respeito à abstenção, a garantia dada pelo sistema jurídico quanto ao dever de não lesar não se estende 

à imposição aos outros do dever de agir, de ir em auxílio às necessidades de alguém. “Chacun est, en 

quelque sorte, autorisé par le régime juridique à ne rien faire, en principe, pour empêcher la lésion des 

intérêts – garantis ou non garantis – d’autrui, qui sont en péril, parce que ces intérêts sont, d’habitude, 

moins précieux que l’intérêt que tout individu a à ne pas risquer ses propres biens et sa propre tranquillité 

dans une intervention au profit  d’un autre et, de toute façon, à décider lui-même, en pleine liberté, s’il 

interviendra ou non” (DELIYANNIS, J. La notion d’acte illicite: consideré en sa qualité d’élément de la 

faute délictuelle. Paris : Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1952. p. 219-220). Depois 

acrescenta: “Nous pouvons, donc, conclure que l’abstention dommageable est illicite et engage la 

responsabilité délictuelle de son auteur, lorsqu’elle contrevient à une obligation juridique d’agir ; et qu’en 

outre, une pareille obligation existe à la charge d’une personne, toutes les fois que les intérêts en danger de 

la victime – compte-tenu de la gravité du danger, dont ils sont menacés – affirment une certaine supériorité 

par rapport à l’intérêt, que cette personne a de s’abstenir. Voilà le vrai critère, à l’aide duquel on saura, 

dans chaque espèce, si l’abstention constitue ou non un acte illicite” (p. 221). 
274 PUGLIATTI, Salvatore. Alterum non laedere (Il diritto positivo e le dottrine moderne). Enciclopedia del 

diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. II, p. 98-108. 
275 “Le devoir, dont il est question ici, n’interdit pas la provocation de n’importe quel préjudice sans droit ; il 

n’est pas le « devoir général de ne pas nuite à altrui » de M. Savatier” (DELIYANNIS, J. La notion d’acte 

illicite: consideré en sa qualité d’élément de la faute délictuelle. Paris : Librairie Générale de Droit e de 

Jurisprudence, 1952. p. 128).  
276 STARCK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responsabilité civil considèrèe en sa double 

fonction de garantie et de peine privèe. Paris: L. Rodstein, 1947. 
277 “Le devoir, par conséquent, qui impose de respecter le « domaine garanti » d’autrui est un devoir de 

résultat, en ce sens qu’il exige d’eviter un résultat déterminé, résultat qui est blâmé par le régime juridique. 

Au contraire, en cas de dommage dû à la violation d’un devoir limitant le « pouvoir de nuire » de l’agent, 

ce qui est illicite, en premier lieu, ce n’est pas le résultat provoqué, mais les « moyens » employés, en vue 

de provoquer ce résultat, à savoir la conduit de l’agent, car c’est cette conduite que le droit désire interdire 

spécialement, c’est cet aspect particulier de la liberté d’agir qu’il entend limiter. Le résultat provoqué ne 

devient illicite que parce qu’il fut provoqué à la suite d’une conduite blâmée par le Droit. Les devoirs, par 

conséquent, qui limitent la liberté de nuire de chacun en interdisant telle ou telle conduite dommageable, 

sont des « devoirs de moyens » ou, mieux, des « devoirs de conduits »” (DELIYANNIS, J. La notion 

d’acte illicite: consideré en sa qualité d’élément de la faute délictuelle. Paris : Librairie Générale de Droit e 

de Jurisprudence, 1952. p. 119-120). A respeito da distinção entre obrigações de meio e resultado, vide 

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 

1978. p. 521-539. 
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ângulo de um conflito de direitos contrapondo autor e vítima de um dano, no cenário 

concreto, com o objetivo de saber em quais termos ou limites a ordem positiva garante aos 

homens sua liberdade ou sua segurança278, a partir do que constatou um primeiro grupo de 

direitos, conferidos pela própria lei, cujo exercício regular trazia conatural a produção de 

danos a terceiros, não como consequência, mas como condição mesmo para seu exercício. 

Seria o caso, por exemplo, do direito à livre concorrência. 

Visualizemo-lo mais de perto, tomando como referência positiva nosso art. 

170, IV da CF/88, que o distingue como um dos princípios vetores da ordem econômica 

pátria. O exercício regular do direito concorrencial resulta, inevitavelmente, na seleção dos 

melhores players do mercado, infligindo dano àqueles menos eficientes, o que pode 

significar uma diminuição de suas perspectivas de ganho, a exigência de maiores e mais 

robustos investimentos, a restringir os dividendos distribuídos entre os sócios de uma 

pessoa jurídica ou a sacrificar seu próprio patrimônio, ou ainda, e mais grave, a 

inviabilidade do empreendimento da atividade. Mas mesmo com esses prejuízos, não seria 

admissível uma pretensão indenizatória em favor de quem sofreu perdas em sua esfera 

patrimonial – para nos cingirmos ao exemplo dado, em decorrência do exercício do direito 

à livre concorrência. Isso parece confirmar, em alguma medida, a distinção que Deliyannis 

fazia entre violação ao direito e prejuízo, tema a respeito do qual voltaremos adiante. Por 

hora, basta sublinhar que o advento de um prejuízo não decorre, necessariamente, de um 

comportamento ilícito, contrário ao estatuto normativo e aviltante do “domínio 

garantido”279.  

O direito à livre concorrência não é, contudo, o único exemplo dessa categoria 

de direitos, cujo exercício é reputado útil à sociedade, em que pese trazer inerente a lesão 

de posições jurídicas subjetivas de terceiros. Starck ainda menciona a liberdade de crítica 

literária, o direito de greve e a oposição dos pais à celebração de casamento do menor. 

Também Josserand lembrou-se, ao tratar do que chamou de intenção de lesar não abusiva, 

do direito do proprietário de cortar as raízes de árvores que invadissem seu prédio e da 

possibilidade de um pai de beneficiar um de seus filhos em detrimento dos outros e nos 

limites da quota disponível, ademais dos casos em que, para além da intenção de lesar, a lei 

                                                 
278 STARCK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responsabilité civil considèrèe en sa double 

fonction de garantie et de peine privèe. Paris: L. Rodstein, 1947. p. 37-51. 
279 DELIYANNIS, J. La notion d’acte illicite: consideré en sa qualité d’élément de la faute délictuelle. Paris : 

Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1952. 
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ou a jurisprudência exigiam uma circunstância agravante, como na exigência do dolo ou da 

coação para a invalidação de negócios jurídicos280. 

A admissão do direito de lesar pertencente a essa primeira categoria, 

entretanto, encontra óbices formais no direito objetivo281, ou seja, é a própria lei que 

delimita a amplitude do que é juridicamente lícito. Trata-se da proibição à impunidade de 

quem provocou um dano sem direito ou exercendo o direito que possuía de forma abusiva, 

o que abriria ensejo, tradicionalmente, a uma ação reparatória, mas que, sob os influxos da 

reformulação da teoria do ato ilícito, vê alargadas suas possibilidades de sanção282. 

Nesse sentido, voltando ao nosso exemplo sobre a livre concorrência, a defesa 

de uma disciplina antitruste se justificaria na medida em que, ao lado de implementar a 

eficiência do mercado, propicie um “ambiente no qual as empresas tenham efetivos 

incentivos para competir, inovar e satisfazer as demandas dos consumidores; proteger o 

processo competitivo e evitar que os mercados sejam fossilizados pelos agentes com 

elevado grau de poder econômico”283. A lesão à esfera jurídica de outrem apenas é tolerada 

na medida em que representa o exercício regular de um direito. 

De qualquer forma, vale a advertência Juliana Karila de Van de que, para essa 

primeira categoria de direitos de lesar, não é a licitude da atividade que determina a 

licitude do dano, mas é porque existe uma atividade, cujo desempenho, considerado útil à 

sociedade, traz conatural a possibilidade de gerar um dano284. 

Ocorre, contudo, que o modelo sistematizado por Boris Starck deixava de 

contemplar hipóteses em que o direito de lesar não era condição ou decorrência natural do 

desempenho de certas atividades. Considere-se, por exemplo, a servidão de passagem e as 

                                                 
280 JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’abus des droits. 2. éd. 

Paris : Dalloz, 1939. p. 368-370. 
281 PUGLIATTI, Salvatore. Alterum non laedere (Il diritto positivo e le dottrine moderne). Enciclopedia del 

diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. II. 
282 “Também poderemos conectar a previsão genérica da inadmissibilidade do exercício com tutelas 

específicas, para além da tutela indenizatória, e.g, o art. 461 do Código de Processo Civil referente à 

possibilidade de obter a tutela jurisdicional específica em obrigações de fazer ou não-fazer, para assegurar 

consequências do reconhecimento de exercício ilícito de direitos, como, por exemplo, a imediata cessação 

do ato. Como já decidiu a jurisprudência portuguesa, não há ‘sanção específica’ para as situações de abuso, 

pois essa ‘assume cores e tonalidades diferentes de harmonia com o modo funcional como o abuso se 

expressa; o que vale por dizer que aquele tanto se pode reconduzir a uma nulidade negocial, como a um 

fato gerador de uma responsabilidade civil por danos provocados, como ainda à própria neutralização do 

direito que se esvazia na sua eficácia típica como se não existisse” (MARTINS-COSTA, Judith. Os 

avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. p. 20. Disponível em: 

http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Costa-Judith-Os-avatares-do-Abuso-do-direito-e-o-

rumo-indicado-pela-Boa-Fe.pdf . Acesso em 18 set. 2018). 
283 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014. p. 189. 
284 “Ce n’est pas parce que l’activité est permise que le dommage est licite, c’est parce que la possibilité de ce 

dommage est contenue dans cette activité dont l’exercice est jugé utile à la collectivité” (KARILA DE 

VAN, Juliana. Le droit de nuire. Revue Trimestrielle de Droit Civil, v. 94, n. 3, p. 533-558, juill./sept. 

1995. p. 538). 
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relações decorrentes de direito de vizinhança. São casos em que o exercício regular de um 

direito pode resultar em ofensa à esfera jurídica de outrem. Foi pensando em hipóteses 

como essas, que integram um conflito direto entre dois direitos que estão em pé de 

igualdade, ou seja, sem que um tenha ascendência a priori sobre o outro (como o direito à 

livre concorrência sobre a integridade do patrimônio de terceiro), que Juliana Karila de 

Van propõe completar o “direito de lesar inerente a certas atividades”, de Starck, com o 

“direito de lesar consequência do exercício dos direitos”. Para tanto, discrimina duas 

espécies de direitos dentro dessa segunda categoria, conforme comporte um limite 

quantitativo ou qualitativo em seu exercício285. 

A primeira espécie é aquela em que o direito de lesar resulta do exercício de 

direitos, cujo exemplo são as interferências prejudiciais à propriedade, decorrentes de 

relações de vizinhança (“troubles du voisinage”)286. Ao reclamar que sua esfera de direitos 

está sendo agredida, a vítima deverá demonstrar um uso excessivo da propriedade alheia, 

para além dos inconvenientes ordinários, porque os aborrecimentos considerados normais 

devem ser tolerados e suportados, sem que configurem dano reparável. Disso decorre a 

existência de um limite quantitativo como critério de aferição do direito de lesar, 

independente do fundamento que se atribua à responsabilidade287, cuja ultrapassagem não 

costuma implicar ordem para a cessação da atividade, haja vista a presença de interesses 

econômicos e sociais. 

A segunda espécie compõe-se daquelas hipóteses cujo direito de causar dano é 

consequência do exercício de um direito real. Tratam-se de aborrecimentos necessários 

para o exercício de um direito, mas que não comportam, normalmente, um direito de lesar. 

Karila de Van adverte que, também aqui, existem direitos de idêntico peso axiológico em 

conflito direto, mas com a peculiaridade de sua natureza de direito real288. São exemplo 

eloquente as servidões. Essa espécie, porém, deve responder a uma exigência qualitativa: o 

direito de lesar apenas poderá ser exercido em caráter excepcional, quando de um 

aborrecimento inevitável, vital para aquele que pretende exercer seu direito. Qualquer 

                                                 
285 KARILA DE VAN, Juliana. Le droit de nuire. Revue Trimestrielle de Droit Civil, v. 94, n. 3, p. 533-558, 

juill./ sept. 1995. p. 545-554. 
286 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014. 
287 LEYAT, Paul. La responsabilité dans les rapports de voisinage. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1936. 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014. GUAZZELI DE FREITAS, Mário Gamaliel. O patrimônio do direito privado. In: NERY, Rosa 

Maria de Andrade; SAMPAIO, Rodrigo de Lima Vaz (coords). Pesquisas em Direito Civil: o patrimônio 

no direito privado. Porto Alegre: LexMagister, 2018. 
288 KARILA DE VAN, Juliana. Le droit de nuire. Revue Trimestrielle de Droit Civil, v. 94, n. 3, p. 533-558, 

juill./ sept. 1995. p. 551. 
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inconveniente resultante do exercício abusivo dessa prerrogativa gera dano que deverá ser 

reparável289. 

 

 

3.2 FUNDAMENTO DA FUNÇÃO PREVENTIVA 

 

Neste parágrafo, analisaremos os fundamentos éticos e jurídicos que respaldam 

a função preventiva da responsabilidade. A atenção a uma justificativa, de lege lata, no 

contexto brasileiro, não impede, principalmente quando tratarmos dos fundamentos 

normativos, incursões de direito comparado, com acentuado recurso ao novo Código Civil 

e Comercial argentino. 

 

 

3.2.1 Fundamento ético 

 

A tutela e o estímulo em favor da ampliação semântica da máxima milenária de 

a ninguém lesar, fundada agora nos princípios da prevenção e da precaução, muito antes de 

se basear em qualquer valor jurídico, é uma exigência de cunho ético-social. É a vida em 

comunidade e a consciência coletiva que endossam a predileção por prevenir a reparar ou 

restituir. Assim, especialmente nessa matéria, a fronteira já fluída entre direito e moral se 

ameniza290, na medida em que a própria ética social impõe a adoção de condutas 

prudentes291 ou mesmo instigadas pelo medo292, a fim de se evitarem os problemas gerados 

                                                 
289 MENEZES CORDEIRO, António. Do abuso do direito: estado das questões e perspectivas. Revista da 

Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 65, n. 2, p. 327-385, set. 2005; MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. 

Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. Disponível em: 

http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Costa-Judith-Os-avatares-do-Abuso-do-direito-e-o-

rumo-indicado-pela-Boa-Fe.pdf >. Acesso em 18 set. 2018; MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude 

objetiva no direito privado brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 842, p. 11-44, dez. 2005. 
290 Acerca da fluidez das fronteiras entre direito e moral, o já citado Jean Dabin reconhecia que “aux yeux des 

non-initiés, les deux réglementations, morale et juridique, sembleront identiques ; à y regarder de plus près, 

l’on s’apercevra qu’elles diffèrent, non seulement quant à l’organisation technique, mais quant aux 

conceptions mêmes et à la façon d’envisager et de poser le problème. (...) C’est ainsi qu’actuellement – et 

pour longtemps encore, – le statut juridique de la responsabilité se situe à mi-chemin entre le système 

moral, qui n’attache de responsabilité qu’à la faute volontaire, et le déterminisme de la simple 

responsabilité causale” (DABIN, Jean. La philosophie de l’ordre juridique positif: spécialement dans les 

rapports de droit privé. Paris: Recueil Sirey, 1929. p. 506-507). No mesmo sentido, Deliyannis, segundo o 

qual “Certes, le Droit et la Morale ont des points comuns ; ils n’en constituent pas moins deux catégories 

normatives bien distinctes, l’une de l’autre, de par leur but. Ce qui fait, que le blême moral et le blâme 

« juridique » et, par conséquent, aussi, la faute morale et la faute « juridique » ne peut pas coïncider 

complètement” (DELIYANNIS, J. La notion d’acte illicite: consideré en sa qualité d’élément de la faute 

délictuelle. Paris : Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1952. p. 2). 
291 VINEY, Geneviève ; KOURILSKY, Phillipe. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. Disponível em: <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
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pelos novos riscos. Importa, pois, considerar a demanda social por instrumentos jurídicos 

hábeis a evitar a ocorrência de danos, cada vez mais complexos, seja em estrutura, seja em 

extensão. E reside, justamente nesse ponto, o desafio da teoria da responsabilidade, que é 

conformar-se à ética contemporânea293. 

Tal demanda, contudo, poderia ser questionada a partir da perspectiva de que 

um excesso de zelo, seria talvez mais nocivo, socialmente, do que o dano em si mesmo 

considerado. Não é à toa que os mais diversos relatórios acerca do princípio da precaução, 

insistem na dificuldade, de um lado, em aceitá-lo294 e, de outro, em defini-lo, conjugando-o 

com outros valores socialmente importantes. Frente a esse quadro, seria de se objetar 

acerca da viabilidade em se buscar um fundamento ético para a responsabilidade 

preventiva, quando o melhor seria referir-se a um fundamento político, efeito de escolha 

entre diversas alternativas e não de uma pressuposta base partilhável por determinado 

grupo localizado espaço-temporalmente. Tal opção, inclusive, não contraria a dogmática 

do princípio da precaução, que reconhece nele um acento fortemente político, na medida 

em que é objetivo do sistema político reconstruir um mecanismo de avaliação dos fatos 

técnicos e científicos, que permita uma decisão mais acertada sobre assumir determinados 

riscos295. 

Não obstante, pensamos que a manutenção de uma referência à base ética deve 

permanecer em função das próprias mudanças por que esta passou para poder acompanhar 

a direção da conduta em uma sociedade de valores líquidos, ou seja, já não tratamos de 

                                                                                                                                                    
publics/004000402.pdf>. Acesso em 25 jun. 2018. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 112. 
292 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros Nuntez. Rio de 

Janeiro: Ed. Contraponto, PUC, 2006. 
293 SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. 2017. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 217. 
294 “Pour certains, le principe de précaution est arbitraire et non scientifique. Fondé sur des jugements de 

valeur idéologiques, il pourrait mener à la paralysie et menacer le progrès humain. (...) Pour d’autres, le 

principe de précaution permet de réduire les dangers graves et irréversibles pour l’environnement et la 

santé humaine, y compris en tirant les leçons d’erreurs passés. Il contribuerait ainsi à relever les défis 

systémiques, complexes et changeants auxquels la société est confrontée aujourd’hui en permettant un 

progrès à finalité humaine” (BOURGUIGNON, Didier. Le príncipe de précaution – définitions, 

applications et gouvernance. Service de recherche du Parlament européen. Déc. 2015, p. 12-13.  

Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.

pdf. Acesso em 03 jan. 2019). 
295 HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In 

VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 96. Também nesse sentido se manifestou a Comissão das Comunidades 

Europeias, em comunicação sobre o princípio da precaução, “julgar o nível aceitável do risco para a 

sociedade é uma responsabilidade eminentemente política” (GODARD, Olivier. O princípio da precaução 

frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana 

Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 171). 
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uma ética individualista e monolítica296, antes temos seu reenquadramento às novas 

dimensões sócio culturais plasmadas pela técnica moderna297. Ademais, assim procedendo, 

endossamos doutrina que há tempos vem fundamentando em lastros éticos a necessária 

virada preventiva da responsabilidade civil298. 

De qualquer maneira, como princípios essenciais dessa nova ética teríamos, 

seguindo Guy Bourgeault, a consideração da utilidade ao homem (“service de l’homme”), 

além da prudência e vigilância299. 

O primeiro desses critérios interessa-nos, em especial, na medida em que 

conduz a uma reflexão sobre o próprio papel do homem no ordenamento, frente à evolução 

da técnica que intervém de forma experimental. A consideração desse critério, deve pesar a 

dialética indivíduo-coletividade, confrontando o antropocentrismo individualista, típico das 

codificações dos oitocentos, com a solidariedade que se espera ter estabelecida entre o 

homem e os outros seres que vivem no planeta. Entre nós, Antonio Junqueira de Azevedo 

já pregava a necessidade de alinhar a Constituição Federal e o Código Civil com uma ética 

biocêntrica, que estende o valor “dignidade” para além do homem considerado em sua 

dimensão liberal300. Essa mudança de perspectiva deveria, por seu turno, conformar o 

instituto da responsabilidade, de modo a abranger com a fórmula do neminem laedere algo 

mais que simplesmente uma outra pessoa301. 

                                                 
296 SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. 2017. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 217-222. 
297 A propósito das mudanças por que passou a sociedade, Guy Bourgeault se questionava: “tenterons-nous 

d’ « appliquer » à une situation nouvelle une vérité, une mesure, une règle déjà connue, ou essaierons-nous 

plutôt, au coeur de l’action, de tracer de nouvelles avenues à une vie toujours inédite et imprévisible?” 

(BOURGEAULT, Guy. L’éthique et de droit face aux nouvelles technologies biomédicales – 

prolégomènes pour une bioéthique. Bruxelles: De Boeck-Welmael, 1990. p. 42). O autor opta pela segunda 

opção, a mesma aventada por Hans Jonas, que defende tese de que “os novos tipos e limites do agir exigem 

uma ética de previsão e responsabilidade compatível com esses limites, que seja tão nova quanto as 

situações com as quais ela tem de lidar” (JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Tradução 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Nuntez. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, PUC, 2006. p. 57). 
298 THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers um élargissement 

de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, 

juill./sept. 1999. p. 575-578. 
299 BOURGEAULT, Guy. L’éthique et de droit face aux nouvelles technologies biomédicales – 

prolégomènes pour une bioéthique. Bruxelles: De Boeck-Welmael, 1990. p. 97-100. 
300 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código 

Civil. Em favor de uma ética biocêntrica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, v. 103, p. 115-126, janeiro-dezembro/ 2008. p. 117. 
301 “Considerando o processo de aceleração da vida e de fragmentação das estruturas que caracteriza a terceira 

fase da modernidade, é inevitável observar que também as relações entre as pessoas e das pessoas com as 

coisas e com a natureza, o Planeta e os animais se mostram aceleradas e fragmentárias. Assim, a atividade 

ética ou o como se deve agir também se amplia para dar conta das relações aceleradas, fragmentárias e 

multifacetárias. A ética antropocêntrica e alteritária em sentido estrito se mostraria excludente e deixaria 

fora de sua abrangência um sem-número de relações. Portanto, um princípio de responsabilidade deve 

ultrapassar as fronteiras do antropocentrismo e da alteridade estrita, de modo que possa compreender as 

mais variadas espécies de conduta e seus respectivos efeitos” (SANTOS, Romualdo Baptista dos. 

Responsabilidade civil por dano enorme. 2017. Tese (Doutorado em Direito Civil) Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 67). 
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A prudência e vigilância, por sua vez, a par dos riscos que o desenvolvimento e 

a inovação tecnológica podem trazer, oferecem uma alternativa à condenação e oposição a 

eles. E a razão é simples: o vínculo entre o risco e a vida é inevitável302, ainda que se 

exorte a encarar essa afirmação com alguma cautela, haja vista a compleição dos novos 

riscos, que potencializam, às vezes de forma evitável ou dispensável, a ameaça a bens 

jurídicos tutelados. Assim, em vista desse quadro e do que dele pode resultar, a regra da 

prudência se torna ainda mais importante, sendo complementada por uma necessária 

vigilância, que não pode se satisfazer em transferir a responsabilidade das escolhas e das 

decisões apenas a quem possui o poder que ela confere. O conceito realiano de 

“bilateralidade atributiva” parece conseguir representar bem essa ideia de sujeito com 

posições ativas e passivas em interação externa dinâmica303. 

Frente a esses câmbios que a própria ética precisou passar para corresponder ao 

novo esquema de conduta da sociedade pós-industrial, não há motivo para deixar de 

considerá-la fundamento para a reformulação da própria responsabilidade civil304, não 

obstante se reconheça o vigor da questão política na matéria. Contudo, cabe ainda 

ponderar, mesmo a ação política, tomada em sua feição democrática, não seria suficiente, 

do ponto de vista sociológico, se negasse os anseios e expectativas éticas e morais da 

sociedade a que faz referência. Exemplos de decisões políticas em contrariedade às 

demandas sociais se têm aos montes. 

 

                                                 
302 “A segurança social e individual é um dos maiores anseios do ser humano. Almeja-se o risco zero, que não 

existe. Hoje, os maiores estudiosos da matéria mostram que o gerenciamento dos riscos é fundamental, mas 

que o risco zero é uma utopia, pois sempre haverá um risco residual, que ainda é risco, que deve ser 

suportado pela coletividade ou pelos indivíduos” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 31). 
303 Fala-se que o sujeito é titular de posições jurídicas ativas e passivas. Assim, a responsabilidade, os deveres 

e as restrições são apenas uma das faces de um fenômeno que tem, por outro lado, poderes e permissões. 

Mas essa dualidade, que Miguel Reale chama de “bilateralidade atributiva” não é exclusiva dos vínculos 

jurídicos. Segundo o autor, “(...) a noção tradicional de bilateralidade não pode ser considerada específica 

do Direito. O ‘social’ é, em verdade, um elemento constitutivo do ‘humano’, de tal modo que bilateral é 

toda a vida prática, todo o campo da conduta humana e de suas normas. A asserção corrente de que o 

homem é um ‘animal político’ ou um ‘ser social’ deve ser tomada em toda a sua plenitude, para corrigir-se 

o equívoco de pensar que estamos situados na sociedade como peças sobre um tabuleiro, quando na 

realidade ‘somos a sociedade’, ou a ‘sociedade é em nós’. Daí a outra verdade de que não existimos, mas 

coexistimos, em uma bilateralidade inerente à nossa personalidade social, visto como quem diz espírito diz 

alteridade” (REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 690-691). A 

alteridade, sob o prisma objetivo, vincula “ego” e “alter”, possibilitando aos agentes conectados pretensões 

recíprocas, uma vez que pessoa nenhuma pode ser concebida com simples instrumento de outra – aí o que 

ele denomina “bilateralidade atributiva”. 
304 “Seja na antecipação de um dano que ainda não ocorreu, seja para impedir que um dano se repita, é com 

base nessa ética do futuro que se desenvolveram os princípios da prevenção e da precaução, logo 

absorvidos pelo Direito no âmbito da Responsabilidade Civil” (LEVY, Daniel de Andrade. 

Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 

p. 128). 
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3.2.2 Fundamento normativo: princípios e regras 

 

A discussão da função preventiva da responsabilidade também deve indicar os 

fundamentos jurídico-normativos em que ela se baseia305. Isso envolve analisar os 

princípios da prevenção e da precaução enquanto princípios em si mesmos e enquanto 

fundamento para regras, ambos se projetando seja sobre o direito material, seja sobre o 

processual. 

 

 

3.2.2.1 Fundamentação de direito material 

 

Princípios são formulações normativas marcadas por um caráter prima facie, o 

que demonstra sua indeterminação abstrata e sua dependência das peculiaridades do caso 

concreto. Estruturalmente diferente das regras306, sua realização não demanda 

cumprimento total daquilo que a norma exige, em razão de sua maleabilidade, que 

determina sua “realização na maior medida possível diante das possibilidades fáticas e 

jurídicas existentes”307; seriam, portanto, “mandamentos de otimização”308, ponderáveis 

por sopesamento, mas igualmente dotados de conteúdo normativo diretor de 

comportamentos309, o que inclusive poderia justificar uma tutela jurisdicional 

exclusivamente baseada neles. Francesco Ferrara já ensinava que a ordem jurídica é um 

                                                 
305 Segundo o referencial teórico que adotamos, no conceito de norma podem ser identificadas duas espécies 

contrapostas – regras e princípios, que se aproximam por serem formulações deônticas básicas do dever, da 

permissão e da proibição (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio 

Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 87). 
306 Entre os dois tipos normativos, é dizer, entre os princípios e as regras, há fundamentalmente uma diferença 

na estrutura dos direitos garantidos, não no grau de abstração (princípios seriam mais abstratos e gerais) ou 

no grau de importância (princípios seriam as normas mais importantes do ordenamento jurídico) (SILVA, 

Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. edição. São 

Paulo: Malheiros, 2010. p. 44-45). Na dinâmica dos tipos normativos, regras surgem da fixação de relações 

de precedência entre os princípios, sob determinadas condições (lei de colisão). Em razão dessa definição, 

determinações estabelecidas no nível de regras têm primazia em relação àquelas baseadas em princípios. 

Mas tal primazia não é estrita, uma vez que podem surgir razões para outras determinações que não aquelas 

definidas, promovendo a precedência de outro princípio no caso concreto. A relação entre regra e princípio, 

assim, é dinâmica e relacional (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 135-141). 
307 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. edição. 

São Paulo: Malheiros, 2010. p. 46. 
308 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. tir. 

São Paulo: Malheiros, 2015. p. 90. 
309 “Eles [princípios] podem ser considerados como razões para ações ou razões para normas; enquanto razões 

para normas, podem eles ser razões para normas universais (gerais-abstratas) e/ou para normas individuais 

(juízos concretos de dever-ser)” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 106-107). 
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corpo orgânico composto também por princípios coexistentes e intimamente conexos, a 

partir dos quais se dá o aperfeiçoamento e desenvolvimento do sistema310.  

Enquanto princípios, prevenção e precaução foram inicialmente previstos em 

matéria ambiental. Eles traduzem realidades diferentes, ainda que ambos se projetem para 

o futuro, como medidas antecipatórias concretas311 que tentam evitar o dano e não apenas 

dissuadir sua prática. Teresa Ancona Lopez, na linha extensiva de Viney e Kourilsky, situa 

a diferença entre eles na distinção entre risco potencial e risco provado312. A precaução 

diria respeito a riscos potenciais, calculados antecipadamente à obtenção de certezas 

científicas e advindos da gestão prospectiva dos riscos313, enquanto a prevenção se referiria 

a riscos já constatados e estimados com base em probabilidade. Fala-se, a propósito, que a 

precaução é definida sob a noção de risco de dano decorrente de uma atividade 

possivelmente perigosa314, mais do que de um perigo de dano. Nesse caso, a mera suspeita, 

sob dadas condições, seria suficiente para desencadear uma ação estatal315. Mas apesar de 

sua aptidão para os riscos incertos, a precaução não pode ser associada a uma eliminação 

total do risco. Seu objetivo não é alcançar o risco zero ou a eliminação de todo e qualquer 

dano, antes contribuir para o estabelecimento ex ante de um alto nível de proteção316. O 

risco residual continuará existindo e a discussão sobre a quem incumbe suportá-lo deverá 

chegar a uma síntese, ainda que composta, dividindo os encargos entre a sociedade e os 

geradores do risco. Tais ideias, longe de nos conduzir a defender uma eficácia meramente 

                                                 
310 FERRARA, Francesco. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. v. 1, parte 1. p. 227. 
311 “Eis a revolução copernicana projetada pelo paradigma preventivo: a mudança de postura na forma de 

gestão dos danos, trocando o modelo baseado na intimidação psicológico-social, com o qual se fundamenta 

a tradicional função preventiva da Responsabilidade Civil, por uma ação preventiva expedita voltada para 

uma gestão a priori dos danos” (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – 

uma análise crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. 

São Paulo: Atlas, 2015. p. 43). 
312 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 101. 
313 GODARD, Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. 

In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 168-169. 
314 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 134. 
315 Bruno Carrá lembra que existem duas versões do princípio da precaução: a weak version e a strong version. 

Pela primeira, “mesmo diante da falta de evidência, permite-se a adoção de medidas tendentes a impedir o 

dano. N[a] segunda, diante de atividades nocivas, a simples ameaça de lesão autoriza a interrupção da 

atividade” (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: 

limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 

2015. p. 58). É a essa segunda versão que nos referimos ao defender uma responsabilidade preventiva, 

ainda que, segundo o mesmo Carrá, não tenha sido ela que prevaleceu nos textos legais ou nas medidas 

judiciais. 
316 GODARD, Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. 

In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 175. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);


102 

 

política dos princípios317, especialmente o da precaução, endossam a viabilidade de sua 

aplicação nas relações particulares, aptas a ensejar responsabilidade jurídica, a exemplo do 

que vem sendo entendido no direito argentino318. 

Na Constituição brasileira vigente, não há um regulamento expresso que 

reconheça precaução como princípio vetor do ordenamento, mas encontramos princípios 

como o da solidariedade, o da segurança jurídica319 e o da tutela jurisdicional efetiva320, 

que convergem para a defesa e admissão desse recurso no ordenamento. Por exemplo, com 

respeito à tutela jurisdicional efetiva, já há algum tempo tem-se reconhecido que o 

esquema clássico da responsabilidade civil apenas é eficaz em face de danos menos 

complexos, em que a tutela reparatória pode satisfazer os interesses lesados. Torna-se, 

todavia, ineficaz, quando a lesão é de tal monta que inviabiliza a fruição do direito 

subjetivo, prejudica a coletividade e torna o prejuízo irressarcível e irreversível321. Nesses 

                                                 
317 “Tratando-se da apreciação das medidas a serem tomadas em função da ideia central de proporcionalidade, 

o tipo de responsabilidade reivindicada para o benefício das autoridades públicas está explicitamente 

definido como uma responsabilidade política. Se essas palavras têm um sentido, significam que essa 

responsabilidade só pode ser sancionada pelos meios políticos, e não pelos tribunais” (GODARD, Olivier. 

O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. In: VARELLA, 

Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 

2004. p. 174). 
318 Comentando a incidência do princípio da precaução nos Superiores Tribunales provinciales, Aída 

Kemelmajer de Carlucci analisa acórdão do contencioso administrativo da província de Córdoba, em que a 

decisão assentava, na contramão da jurisprudência da Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina e 

de outros tribunais locais, que o princípio da precaução se dirigiria apenas ao Estado e não aos particulares. 

Segundo a autora, o tema seria discutível, uma vez que “la comisión nº 3 de las XXIII Jornadas Nacionales 

de Derecho civil (Tucumán, Setiembre 2011) tomó partido en el debate a favor de la posición contraria, o 

sea, que también se aplica a los particulares” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio 

precautorio en el derecho ambiental en la jurisprudencia argentina. Anales de la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Buenos Aires, v. 58, n. 51, p. 159-210, 2013. p. 204-205. 

No Brasil, Nelson e Rosa Nery, anotando o art. 225 da CF, defendem que “o princípio da precaução tem 

conformação de direito estrito, de modo que não pode ser entendido como princípio de natureza política” 

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação 

constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 690). 
319 Muito além da clássica concepção da segurança jurídica como previsibilidade das decisões dos órgãos que 

aplicarão as normas ou como expressão da imperatividade da estabilização das relações jurídicas 

definitivas (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) – art. 5º, XXXV da CF, imperioso 

destacar uma confrontação entre o que poderíamos chamar de segurança jurídica em um sentido estrito e 

segurança em um sentido lato. A primeira noção pode ser entendida como a norma jurídica em si mesma, 

que poderia ceder precedência a depender das circunstâncias concretas. Já a segunda noção, inafastável da 

ideia de Estado de Direito, é valor social ou uma expectativa das pessoas em relação às demais 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o 

princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, v. 31, n. 136, p. 32-57, jun. 2006). 
320 A tutela jurisdicional efetiva consiste no amparo que o Estado dá a quem tem razão em determinado 

processo. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, o conceito de tutela de hoje não é o mesmo que vigia 

quando predominava a teoria imanentista. No contexto atual de instrumentalidade, o Estado se vale do 

processo como meio para dirimir conflitos, “outorgando a tutela a quem tenha direito a ela, sim, mas sem a 

ilusão de que o processo seja feito em prol do autor” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Tutela 

jurisdicional. Revista de Processo, São Paulo, v. 21, n. 81, jan./mar. 1996. p. 56). Assim, a tutela 

jurisdicional deve ser encarada como a tutela de pessoas e não apenas de direitos. 
321 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva. 2002. Dissertação 

(Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2002. p. 134-

135. 
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casos, o ressarcimento indenizatório não geraria efetiva proteção ao direito material e, além 

disso, o indivíduo não poderia arcar com tal ressarcimento. Por outro lado, o princípio da 

prevenção vem expressamente mencionado no art. 146-A (critérios especiais de tributação 

em favor do equilíbrio concorrencial) e no art. 198, II (direito à saúde). Com relação à 

disciplina constitucional do direito ao meio ambiente, ademais do reconhecimento da 

necessidade de se prevenir contra riscos potenciais de efeitos conhecidos, a doutrina vê no 

art. 225, § 1º, IV uma previsão implícita e a materialização da precaução322, pois o 

princípio exigiria a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como forma de se 

evitar a implementação de atividades ou obras nefastas para o meio ambiente.  

A diferença quantitativa também se encontra a nível infraconstitucional. 

Enquanto são parcos os diplomas que se referem à ideia de precaução, mais extenso e 

diversificado é rol dos instrumentos que encampam a prevenção. Exemplar dessa última 

afirmação é o cômputo entre os direitos básicos do consumidor da prevenção contra danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI, CDC)323, cuja expressão 

mais recorrente é a prática do recall. No ECA, há referência à prevenção de ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente no art. 70. Também o Código 

Civil prevê, na regra do art. 12, apontada por alguns como a cláusula geral de 

responsabilidade civil preventiva do sistema324, proteção contra a lesão ou ameaça de lesão 

a direito da personalidade, sob pena de sanção, seja de que ordem for, em um claro esforço 

por inibir práticas que conduzem a resultados desprestigiados pelo ordenamento. Além 

disso, vem de tradição milenária a observância, em sede de direitos de vizinhança (arts. 

1.280-1.281,CC), do instituto romano da cautio damni infecti, que, em clara acepção 

preventiva, garantia o proprietário ou possuidor de um prédio contra um dano ainda não 

verificado, mas cuja ocorrência era razoavelmente esperada, dado o estado da obra do 

prédio vizinho ou das atividades nele exercidas325. 

                                                 
322 LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilidade civil por danos 

ambientais na sociedade de risco: um direito reflexivo frente às gerações de problemas ambientais. In: 

LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). 

Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 283.  
323 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
324 FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e 

aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2014. p. 173-174. 
325 SANTOS, Moacyr Amaral. “Cautio damni infecti”. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo. São Paulo, v. 52, p. 216-241, 1957. p. 224. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66270/68880. Acesso em 20 ago. 2018. O autor pontua, 

entretanto, que “as atividades ilegitimamente exercidas por alguém num imóvel, seja no seu (in suo) seja 

no do vizinho (in alienum), estão, em princípio, fora do campo da cautio damni infecti” (p. 230). Para estas 

hipóteses haveria a actio negatoria, a operis novi nuntiatio, o interdictum quod vi aut clam, dentre outras. 
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Nosso Código foi mais acanhado que o recente Código Civil y Comercial 

argentino, que traz expressa referência ao escopo preventivo da responsabilidade civil326, 

implicando um avanço altamente significativo. O que se questiona como efeito dessa 

previsão e que podemos aproveitar para o debate do nosso art. 12, CC, é se seria legítimo 

incluir aí o princípio da precaução. Isso poderia ser aventado a partir da ideia de que, vindo 

a lei promulgada a transcender quem a redatou e o contexto em que foi redatada327, seria 

admissível, com subsídio nos elementos textuais do artigo e na evolução posterior da 

técnica, a presença paralela do princípio da precaução no artigo, como de regra acontece 

em vários outros diplomas, notadamente, de direito ambiental e de direito sanitário, que 

colocam lado a lado prevenção e precaução. Contudo, a resposta de setor destacado da 

doutrina argentina à extensão semântica da norma do art. 1.708 do CCyC foi pela 

negativa328. Apesar de aceito sem muita resistência em campos como o da saúde, da 

segurança alimentar, da nanotecnologia e em alguns temas da bioética, parece predominar 

que o princípio da precaução não tem, no direito argentino, desenvolvimento suficiente 

para ser estendido, como princípio genérico, a todos os campos abarcados pelo direito de 

danos329. 

Entre nós, Teresa Ancona Lopez não hesita em aceitar a precaução como 

princípio ínsito ao sistema, a ser, necessariamente, englobado na responsabilidade civil 

preventiva330, mas não discute os riscos, as cautelas e as adaptações de uma implementação 

                                                 
326 O Código argentino, em seu art. 1.708 (Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título 

son aplicables a la prevención del daño y a su reparación), positiva a prevenção como uma função da 

responsabilidade civil de aplicação geral, não se limitando o texto a referir-se apenas aos direitos da 

personalidade, como ocorre no art. 12 do Código Civil brasileiro. Pelo contrário, a eficácia do art. 1.708 do 

CCyC transcende, em muito, a do art. 52 (La persona humana lesionada en su intimidad personal o 

familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su 

dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo 

dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1), que prevê sanção preventiva e reparatória à violação 

da dignidade humana. 
327 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. 2. tir. Rio de Janeiro: Forense, 

2013. p. 15-26.  
328 Em oposição, Gonzalo Sozzo anota que, em que pese não haver previsão legal, “un importante sector de la 

academia considera que la regulación de la función preventiva genera una posibilidad concreta de 

‘introducir’ el principio precautorio (que no es mencionado expresamente en el CCC pero sí en la Ley 

General del Ambiente, Nº 25675), en la acción general de prevención del daño que se regula” (SOZZO, 

Gonzalo. La protección del consumidor a través del principio de precaución: una descripción del estado del 

arte y perspectivas en Argentina. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 19-57, 

jul./ago. 2017. p. 21). Essa oposição pode ser aparente se se adotar o entendimento esposado pelo autor de 

que, embora não se possa utilizar o princípio da precaução para fundar a ação de prevenção do dano, o 

novo Código cria o ambiente para o funcionamento deste que, no médio ou longo prazo, pode conduzir a 

uma evolução no desenho da função antecipatória do direito de danos. 
329 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio de precaución en el derecho de la responsabilidad 

civil. Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, 

n. 3, ago. 2016. p. 3. Disponível em: https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-

andres-nro-3/articulo/el-principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018. 
330 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 138-139. 
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genérica. Cinge-se a apresentá-lo e a recomendá-lo. Quanto a sua fundamentação, além dos 

dispositivos constitucionais, ainda cita, como repositórios legais, o art. 6º, I do CDC e a lei 

nº 6.453, de 17 de outubro de 1977, que disciplina a responsabilidade civil por danos 

nucleares e responsabiliza penalmente, no artigo 26, aquele que não observa as normas de 

segurança e proteção relativas à matéria331. Ao que Bruno Lewicki, discorrendo sobre o 

que entende tratar-se do segundo momento do princípio da precaução332, adiciona o art. 54, 

§ 3º da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que pune, com reclusão, quem deixa de 

adotar medidas de precaução em caso de risco ambiental, quando o exigir a autoridade 

competente. Entretanto, na hipótese desse dispositivo, em que pese a expressa menção à 

precaução, pensamos que, mais que incentivar a adoção de condutas precautórias, o escopo 

da norma seria punir quem não observa determinação da autoridade administrativa. 

Há diversas outras leis ordinárias em matéria ambiental, que encampam e 

disciplinam tais princípios. A título de exemplo, citamos a lei nº 7.802, de 11 de julho de 

1989, que regula a questão dos agrotóxicos no Brasil e, com escopo preventivo-

precautório, disciplina o dever de informação (art. 7º, III, b; art. 19); e a lei nº 11.105, de 

24 de março de 2005, sobre a Política Nacional de Biossegurança, que por primeira vez333 

menciona explicitamente o princípio da precaução em seu art. 1º. Por uma terceira 

perspectiva, até mesmo leis protetivas contra o dano extrapatrimonial trazem referenciais 

que homenageiam o princípio da prevenção. Exemplo nesse sentido seria o do artigo 10 da 

Lei do Marco Civil da Internet (lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014), que regula a 

proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas. 

Ainda a nível infraconstitucional, temos desde atos infralegais334 a tratados ou 

declarações internacionais a versarem sobre o tema. Atos infralegais são a espécie 

                                                 
331 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 116-117. 
332 Anota o autor que, superados os questionamentos acerca da existência e pertença do princípio da precaução 

ao direito costumeiro internacional, subsiste o desafio da implementação, traduzido como o desafio de 

modificar as instituições e os mecanismos técnicos, revolvendo questões sobre o papel da ciência e do ônus 

da prova (FREESTONE, David; HEY, Ellen. Implementando o princípio da precaução: desafios e 

oportunidades. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da 

precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 205). Entretanto, essa tendência pode conduzir a uma 

utilização exagerada do recurso à precaução, resultando em uma superutilização do princípio com sua 

correspondente banalização, e a um extremo de imponderabilidade, que estabeleceria a precaução como 

princípio absoluto (LEWICKI, Bruno. Princípio da precaução: impressões sobre o segundo momento. In: 

MORAES, Maria Celina Bodin de (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006). 
333 HARTMANN, Ivar Alberto Martins. O princípio da precaução e sua aplicação no direito do consumidor – 

dever de informação. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do consumidor: 

proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção Doutrinas Essenciais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 3, p. 533. 
334 “O escalão da produção de normas gerais – regulada pela Constituição – é por sua vez geralmente 

subdividido, na conformação positiva das ordens jurídicas estaduais, em dois ou mais escalões. Aqui 
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normativa responsável por regular as leis, ou seja, elas especificam e detalham o que a lei 

determinou, do que decorre sua propensão para respostas jurídicas mais concretas. Tais 

atos podem ser veiculados por meio de resoluções, portarias, decretos, circulares, 

instruções normativas etc. Para citar uns poucos exemplos, em matéria de biossegurança, 

lembramos a resolução normativa CTNBio nº 1, de 20 de junho de 2006, que regula, dentre 

outros, os procedimentos para o requerimento de Certificado de Qualidade em 

Biossegurança (CQB). Acerca do controle de infecções no ambiente hospitalar, temos a 

portaria do Ministério da Saúde nº 2616, de 12 de maio de 1998. Quanto aos limites de 

exposição a sinais de radiofrequência, tem-se a resolução ANATEL 303, de 10 de julho de 

2002. A crítica, contudo, que pode ser dirigida a nossos atos infralegais gira em torno ao 

formalismo excessivo, que muitas vezes se satisfaz com o preenchimento de meras 

exigências burocráticas ao invés de encorajar, por exemplo, as agências públicas a uma 

investigação técnico-científica mais substancial. 

Finalmente, especial destaque tem-se a nível supralegal, é dizer, a nível dos 

diversos tratados e declarações internacionais, notadamente, sobre meio ambiente. Foi 

nessa seara, aliás, que primeiro se fez sentir a necessidade de uma antecipação ao dano 

incerto, fosse ele decorrente de perigo (risco real), fosse de risco potencial ou abstrato335. 

Datam de meados dos anos 1980 os primeiros instrumentos internacionais que 

passaram a referir ao princípio da precaução, quando da existência de incerteza científica 

que poderia ameaçar o meio ambiente336. Destacam-se, por serem os primeiros, a 

Convenção de Viena de 1985337 e o Protocolo de Montreal de 1987338, ambos subscritos 

                                                                                                                                                    
poremos em destaque apenas a distinção entre lei e decreto, que é de particular importância onde a 

Constituição atribua fundamentalmente a produção das normas jurídicas gerais a um parlamento eleito pelo 

povo, permitindo, porém, a elaboração mais pormenorizada das leis por meio de normais gerais que são 

editadas por certos órgãos administrativos, ou onde, para certos casos excepcionais, dê ao governo 

competência para, no lugar do parlamento, editar todas as normas gerais necessárias ou apenas certas 

normas gerais” (HANS, Kelsen. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 255). 
335 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 24-25. 
336 “Enquanto o princípio da prevenção pode ser encontrado em tratados internacionais ambientais e em outros 

atos internacionais, pelo menos desde os anos 1930, o princípio da precaução começou a constar nos 

instrumentos legais internacionais em meados dos anos 1980” (SANDS, Philippe. SANDS, Philippe. O 

princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da 

precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 29). Teresa Ancona, por sua vez, anota que durante a 

década de 1980 a ideia da precaução em matéria ambiental apenas ganhou força, sendo que seu surgimento 

remontaria ao Vorsorgeprinzip do direito alemão (1970) e aos debates patrocinados pela “Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano”, em Estocolmo (1972) (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio 

da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 97). 
337 Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (1985), que enunciava diversos princípios 

tendentes à proteção da camada de ozônio, prescrevendo obrigações a serem observadas pelos países 

signatários.  
338 Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozônio (1987). Decorrência da 

Convenção de Viena de 1985, impôs obrigações, dessa vez, específicas, como a progressiva redução da 

produção e consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio (Artigo 2). Atualmente, esse 
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pelo Brasil e promulgados pelo Decreto nº 99.280, de 6 de junho de 1990. Mas desde 1969, 

com a Convenção de Intervenção339, os países já vinham reconhecendo as limitações do 

enfoque meramente preventivo “com respeito às consequências ambientais advindas de 

uma omissão do agir”340. Com a Declaração do Rio de Janeiro (1992), o princípio da 

precaução transbordou o direito ambiental, passando a ser aplicado no direito sanitário, no 

direito alimentar e também naqueles ramos do direito que visam proteger a incolumidade 

física e a saúde dos indivíduos, como o direito médico e, especialmente, o direito do 

consumidor341. 

A essa Declaração voltaremos adiante. Antes, contudo, resta fazer algumas 

considerações sobre a possibilidade de integrar a lacuna legal342 e estender, para além dos 

casos em que há previsão, a eficácia dos princípios da prevenção e da precaução, sendo 

desde já evidente que a ausência de uma regulação genérica destes princípios não significa 

que a lei optou por negar tutela a certas classes de relações343. 

É eloquente a cautela da doutrina argentina em não adotar a precaução como 

princípio genérico do código. Como bem pontuou Aída Kemelmajer, faltaria ao princípio 

desenvolvimento suficiente para ser estendido. Um uso indiscriminado poderia mesmo 

trazer sérios prejuízos ao invés da fantasiosa segurança plena. Por outro lado, a boa técnica 

recomendava, a sociedade exigia e o legislador positivou a prevenção como função geral 

da responsabilidade civil, espreitando por todos os campos dessa disciplina que, no país 

vizinho, acompanha a teoria unitária, não discriminando entre aquela contratual e a 

extracontratual344. Entre nós, como já demonstrado, as referências legais, e mesmo as 

constitucionais, são específicas, muitas vezes implícitas e decorrentes de dedicado labor 

interpretativo, sendo os esforços da doutrina e da jurisprudência que têm estendido o 

                                                                                                                                                    
protocolo é o único acordo ambiental multilateral ratificado universalmente, ou seja, por 197 Estados 

(Fonte: http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/convencao-de-viena-e-protocolo-de-

montreal. Acesso em: 21 jul. 2017).  
339 Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Acidentes com Poluição por 

Óleo (1969), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.478, de 9 de junho de 2008. 
340 SANDS, Philippe. SANDS, Philippe. O princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, 

Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 31. 
341 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 98. 
342 “As lacunas são deficiências do Direito positivo (do Direito legislado ou do Direito consuetudinário), 

apreensíveis como faltas ou falhas de conteúdo de regulamentação jurídica para determinadas situações de 

fato em que é de esperar essa regulamentação e em que tais falhas postulam e admitem a sua remoção 

através duma decisão judicial jurídico-integradora” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento 

jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 11 ed. Lisboa: Galouste Gulbenkian, 2014. p. 279). 
343 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1940. p. 56-57. 
344 CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián; HERRERA, Marisa. Código civil y comercial de la Nación 

comentado. v. 4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015. p. 418-419. Disponível em: 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf. Acesso em 08 

ago. 2017. 

http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/convencao-de-viena-e-protocolo-de-montreal
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campo de aplicação dos nossos princípios. O principal instrumento jurídico de que se lança 

mão para isso é a analogia345. 

Segundo o art. 4º da LINDB, em caso de lacuna normativa346, o julgador 

deverá utilizar, em primeiro lugar347, da analogia para evitar o non liquet. Esse instrumento 

de integração consiste em aplicar a situações não disciplinadas pelo legislador, normas 

cujo substrato fático sejam hipóteses semelhantes348. Conforme pontuou Carlos 

Maximiliano, ela se justifica “no princípio de verdadeira justiça, de igualdade jurídica, o 

qual exige que as espécies semelhantes sejam reguladas por normas semelhantes”349. Mas 

o manejo de tal recurso exige discernimento. 

Como referido, a aplicação analógica pressupõe não somente lacuna de lege 

lata no ordenamento (seja na letra, seja no sentido lógico350), mas também a existência de 

                                                 
345 A técnica de integração do direito refere-se a uma série de instrumentos colocados à disposição do 

intérprete para efetuar a colmatação de lacunas. Em um esforço classificatório, que reconhece precário, 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. distingue entre instrumentos quase-lógicos e instrumentos institucionais. Dentro 

dos primeiros, que se destacam por obedecerem a alguma forma de procedimento analítico (ainda que não 

obedeçam estritamente ao rigor da lógica formal), aloca a analogia, a indução amplificadora e a 

interpretação extensiva. Os meios de integração institucionais seriam os costumes, os princípios gerais de 

direito e a equidade. A atividade integradora, contudo, não é uma carta branca para o cometimento de 

arbitrariedades, antes conhece limites e está sujeita a controles. O primeiro limite é que nenhum meio 

integrador gera, por si mesmo, efeito generalizante. Mesmo no caso dos costumes, salienta Ferraz Jr., a 

aplicação praeter legem só se generaliza se forma, ela própria, um costume jurisprudencial. Outro limite se 

refere à tipicidade ou fattispecies: havendo tipicidade cerrada, perceptível quando a norma define 

taxativamente as hipóteses de sua incidência, não cabe integração. Finalmente, o último princípio de 

controle é o jus singulare. Uma norma singular é aquela que abre exceção a um princípio geral para tutelar 

certos casos. Sendo essa sua peculiaridade, não pode ser usada, por exemplo, por analogia, sob pena de 

desestabilizar o sistema (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 

decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 275-283). 
346 “La prima condizione per cui si possa parlare di lacuna è che il caso non sia regolato: il caso non è regolato 

quando non esiste nessuna norma espressa, né specifica né generale né generalissima, che lo riguarda, cioè 

quando, oltre alla mancanza di una norma specifica che lo riguardi, anche il principio generale, entro cui 

potrebbe esser fatto rientrare, non è espresso. Se il principio generale fosse espresso, non si vede qual 

differenza vi sarebbe tra il giudicare il caso in base ad esso o in base ad una norma specifica” (BOBBIO, 

Norberto. Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino: Giappichelli, 1960. p. 183). 
347 DONNINI, Rogério. A complementação de lacunas no Código Civil: continua a viger o art. 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB? In: CASSETARI, Christiano (coord.). 10 anos de 

vigência do Código Civil brasileiro de 2002: estudos em homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus 

Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 27. “Entretanto se não julga forçoso seguir sempre, de modo 

invariável, absoluto, fatal, a ordem descrita pelo art. 7º (hoje art. 4º). (...) Apenas cumpre ter presente que a 

gradação estabelecida constitui a regra” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 

20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 245). 
348 BERTOTTI, Vicente. Analogia. Revista de direito civil, imobiliário, agrário e empresarial. São Paulo, 

v. 8, n. 29, p. 132-143, jul./set. 1984. Conforme Carlos Maximiliano, a analogia “desenvolve o espírito das 

disposições existentes e o aplica a relações semelhantes na essência” (MAXIMILIANO, Carlos. 

Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 170), o que deve ser visto 

no contexto descrito por Ferrara de que o direito “non è solo il contenuto immediato delle disposizioni 

espresse, ma el contenuto virtuale di norme non espresse, ma insite tuttavia nel sistema” (FERRARA, 

Francesco. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. v. 1, parte 1, p. 231-232). 
349 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 

171.  
350 “Na minha opinião, na determinação das ‘lacunas’ não nos podemos efetivamente ater apenas à vontade do 

legislador histórico. A mudança das concepções de vida pode fazer surgir lacunas que anteriormente não 

haviam sido notadas e que temos de considerar como lacunas do Direito vigente e não simplesmente como 
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elemento essencial comum às duas situações (a prevista e a não prevista)351. Segundo 

Tércio Sampaio Ferraz Jr., a determinação do que seja esse elemento essencial (ou de 

semelhança) entre os supostos fáticos é um difícil problema lógico na definição de 

analogia. Pressupondo pelo menos duas premissas, ela pode ser empregada seja na 

passagem de um particular para outro, seja na de um geral para outro geral, o que leva 

alguns a afirmarem que, na analogia, ocorre uma passagem no mesmo nível (do geral para 

o geral, do particular para o particular)352. Mas essa passagem não é um processo 

estritamente analítico, antes pressupõe valoração, um juízo empírico de constatação de 

semelhança. A relativa imprecisão desse raciocínio, de alguma forma dependente da 

capacidade argumentativa do intérprete, torna a analogia, às vezes, suspeita353, do que 

decorre sua proibição em alguns campos normativos354. Decorrência dessa constatação, é 

que ela só terá cabimento quanto a prescrições de direito comum, especial ou particular, 

mas nunca em caso de direito excepcional355, o que nos leva a uma terceira ordem de 

fatores: não se pode ignorar a ordem de coisas ou a natureza da lei para a qual a regulação 

foi estabelecida, nem o ramo do direito a que pertence essa regulação. 

Em vista desse quadro e das cautelas que ele supõe (lacuna na lei, existência de 

elemento essencial comum e ausência de regulação de direito excepcional), impõe-se 

perquirir e analisar a viabilidade de aplicação analógica, seja dos princípios da prevenção e 

da precaução, seja de regras jurídicas semelhantes às mencionadas, a outros casos 

concretos em que uma antecipação da resposta jurídica seria adequada. 

                                                                                                                                                    
‘lacunas jurídico-políticas’. Como também se diz, não há apenas ‘lacunas primárias’, lacunas de antemão 

inerentes a uma regulamentação legal, mas ainda ‘lacunas secundárias’, quer dizer, lacunas que só 

supervenientemente se manifestam, porque entretanto as circunstâncias se modificaram. Isto vale, de resto, 

não só para as modificações das valorações, mas também pelo que toca à alteração das circunstâncias de 

fato relativas ao objeto da regulamentação” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 

Tradução de J. Baptista Machado. 11 ed. Lisboa: Galouste Gulbenkian, 2014. p. 286-287). 
351 FERRARA, Francesco. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. v. 1, parte 1, p. 229. 
352 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 277. Segundo Carlos Maximiliano, a analogia se diferencia da indução completa, por 

se dirigir do particular para outro particular que lhe fica próximo, enquanto a indução completa vai do 

particular para o geral. Alguns autores, entretanto, consideram a analogia uma espécie de indução 

incompleta, por participar tanto do método indutivo quanto do dedutivo. É nesse sentido que, apesar da 

referência ao caso concreto que demanda uma solução não prevista no ordenamento, encaramos a analogia 

a partir de uma perspectiva que também admite seu manuseio com vistas a uma incidência geral 

(MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 

169). 
353 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 11 ed. Lisboa: 

Galouste Gulbenkian, 2014. p. 288-293. 
354 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 278. 
355 “O momento de ‘incongruência com um plano’ ganha particular relevância como elemento do conceito de 

lacuna quando se trata da ausência de disposições excepcionais. Para uma consideração meramente formal, 

intervém então pura e simplesmente o preceito-regra, de forma que também aí se não poderia falar duma 

‘lacuna’” (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 11 

ed. Lisboa: Galouste Gulbenkian, 2014. p. 283). 
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Um primeiro esclarecimento que se exige versa sobre a compatibilidade da 

aplicação analógica de princípios. A esse respeito já fizemos alguma referência acima, 

quando dissemos que princípios jurídicos são normas coativas hábeis a gerar observância e 

a presidir relações jurídicas privadas – são dotados de conteúdo normativo diretor de 

comportamento. Diante dessa constatação e havendo, como de fato há, a possibilidade de 

identificar sua referência em textos normativos, não há óbice, segundo entendemos, para 

sua aplicação analógica356, ainda que esta não signifique um reconhecimento abstrato e 

generalizante do mesmo, mas tão somente um preenchimento in casu da lacuna357. 

De qualquer forma, no que tange à prevenção e às regras que a positivam, nada 

nos parece obstar o emprego da analogia. A restrição do âmbito de incidência das regras 

que albergam esse princípio no nosso ordenamento e as demais situações que se ligam por 

um nexo de identidade ao previsto nessas regras ficam, muitas vezes, a descoberto, sem 

qualquer proteção formal mais expressa, o que preencheria o primeiro requisito, atinente à 

lacuna na legislação. Além disso, não seria difícil identificar um nexo de identidade de 

caráter essencial e não simplesmente formal, uma vez que nessas situações a só incerteza 

científica e o temor do risco de danos, associados à natureza e à escala do potencial lesivo, 

merecem a tutela do ordenamento. Finalmente, essas prescrições ostentam feição de direito 

comum, nenhuma delas disciplinando em caráter de exceção. É nesse último critério que a 

possibilidade de integração analógica da precaução exige maior cautela. 

Tem-se defendido uma postura intermediária quanto à precaução358, que 

privilegia, em princípio, tomado o referencial custo-benefício, medidas positivas, como o 

                                                 
356 Criticando Francesco Ferrara, Rubens Limongi França adverte que não se deve confundir os princípios 

gerais do direito com uma variedade de analogia juris. Segundo o professor brasileiro, “bem palpáveis são 

as diferenças entre uma coisa e outra: 1º) a Analogia é método de aplicação do direito, baseado no princípio 

racional de que os casos semelhantes se devem regular pelas mesmas normas, ao passos que os Princípios 

Gerais de Direito são variedade do próprio Direito Normativo, aplicável diretamente ao caso concreto; 2º) 

a Analogia não possui matéria própria, requerendo, para o seu uso, a aplicação de uma Lei preexistente 

para caso similar, enquanto os Princípios Gerais de Direito podem ter autonomia e ser aplicados 

independentemente de Lei; 3º) a Analogia pode servir-se de um Princípio Geral de Direito já aplicado em 

caso igual, como pode servir-se de um Costume ou de uma Lei, mas nem por isso o Direito 

Consuetudinário ou o ordenamento se consideram espécies de Analogia” (FRANÇA, Rubens Limongi. 

Princípios gerais de direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1971. p. 143). 
357 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. p. 282. 
358 “Intermédiaire entre ces deux conceptions, la position qui semble la plus répandue aujourd’hui 

subordonne la mise en oeuvre du principe de précaution à l’énoncé d’une hypothèse de risque 

scientifiquement crédible, qui soit admise comme plausible par une partie significative de la communauté 

scientifique au moment où la décision est prise. Elle conduit à laisser au juge la possibilité de répartir la 

charge de la preuve en fonction de la vraisemblance et des moyens dont chacune des parties dispose pour 

apporter cette preuve. Elle privilégie en principe les mesures positives, notamment les recherches qui 

permettent une évaluation de plus en plus précise du risque, mais elle n’exclut pas le moratoire lorsque 

celui-ci s’avère nécessaire pour éviter des conséquences graves ou irréversibles. Enfin, dans 

l’établissement du bilan coût/avantage, elle permet de tenir compte non seulement des coûts économiques 

appréciés avec souplesse, mais également d’autres facteurs (sociaux, culturels, éthiques...)” 
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dever de informar e o dever de seguir pesquisando as inovações disponibilizadas ao 

público. Por esse critério, não haveria impedimento em se colmatar lacunas através da 

integração analógica do princípio da precaução. Diferentemente ocorre quando se está 

diante de medidas negativas, consistentes na imposição de obrigações de não fazer ou de 

abster-se a fazer. Sendo hipóteses excepcionais, a priori359, ficaria afastada a possibilidade 

de se integrar analogicamente o ordenamento para além dos casos em que tais medidas 

estão previstas, o que, entretanto, no ordenamento brasileiro, não é razão para maiores 

açodamentos, dada a amplitude semântica do preceito normativo que disciplina a tutela 

contra os atos ilícitos (art. 497, parágrafo único, CPC), adiante tratada, a exigir do operador 

do direito, especialmente do órgão decisor, circunspecta moderação e interpretação 

restritiva360, quando o substrato fático for assimilável à ideia da precaução. 

 

 

3.2.2.2 O princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro 

 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu 

Princípio 15, estabelece que: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá 

ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 

capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 

ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para 

o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 

degradação ambiental361. 

 

Do texto que enuncia o princípio, ao menos três informações podem ser 

retiradas: (1) deve haver a ameaça de danos graves e irreversíveis, (2) ainda que ausente 

certeza científica, (3) para justificar o uso de medidas economicamente viáveis. O acento 

                                                                                                                                                    
(KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 63. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018.). 
359 “Os princípios de exclusão da analogia não são, porém, absolutamente rígidos, aliás não só porque se 

admite como superior o princípio de que casos semelhantes devem ser tratados de modo semelhante, como 

também porque as normas, emanadas numa língua em parte técnica, em parte natural, sempre trazem 

alguma ambiguidade e vaguidade” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 

técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 283). 
360 “Por mais opulenta que seja a língua e mais hábil quem a maneja, não é possível cristalizar numa fórmula 

perfeita tudo o que se deva enquadrar em determinada norma jurídica: ora o verdadeiro significado é mais 

estrito do que se deveria concluir do exame exclusivo das palavras ou frases interpretáveis; ora sucede o 

inverso, vai mais longe do que parece indicar o invólucro visível da regra em apreço” (MAXIMILIANO, 

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 162). Assim, uma 

interpretação restritiva ocorre quando se limita o sentido de uma norma ampla em sua expressão literal. 
361 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acesso em: 21 jul. 2017. 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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que damos a essas três informações, em detrimento de outras que poderíamos destacar e 

que são igualmente importantes, decorre do recorte horizontal que queremos dar ao 

princípio. Nesse sentido, ademais de informar uma responsabilidade política e nortear a 

atuação dos órgãos públicos, ele pode incidir também sobre a atividade dos particulares e 

sobre as relações jurídico-obrigacionais encetadas entre estes. 

Como trataremos da escala e da natureza dos danos nos tópicos que seguem, 

por ora, concentraremos nossa atenção nos dois outros aspectos destacados. 

Comecemos por destacar o critério da viabilidade econômica, que vem 

associado ao terceiro mandamento da precaução do relatório Kourilsky-Viney362. Ele 

demonstra uma tomada de posição madura da comunidade científica internacional, em 

favor de uma concepção intermediária do princípio da precaução, defendida no referido 

relatório como a mais difundida atualmente, e a única que é realista e aceitável pela 

opinião pública. Servindo como síntese dialética entre a tese radical e a antítese 

minimalista, ela subordina a implementação do princípio da precaução à existência de uma 

hipótese de risco cientificamente crível, que seja admitido como plausível por uma parte 

significativa da comunidade científica no momento em que a decisão é tomada. Além 

disso, ela confere ao juiz a possibilidade de distribuir o ônus da prova em função da 

verossimilhança e dos meios que cada parte dispõe para produzir essa prova363. Por essa 

                                                 
362 “3) Toute analyse de risque doit comporter une analyse économique qui doit déboucher sur une étude 

coût/bénéfice (au sens large) préalable à la prise de décision” (KOURILSKY, Philippe; VINEY, 

Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 27. Disponível 

em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 

jun. 2018). A propósito de uma análise econômica da responsabilidade civil, temos que “como son siempre 

costosas, cuando preguntamos por las precauciones razonables debemos tener en cuenta simultáneamente, 

los costes sociales de los accidentes y los de las precauciones adoptadas para reducir los primeros: 

precaución óptima es la que minimiza la suma de gastos invertidos en precaución y costes de los 

accidentes” (SALVADOR CODERCH, Pablo; GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos. El derecho de daños y la 

minimización de los costes de los accidentes. Revista para el análisis del derecho (InDret), Barcelona, n. 

1, p. 1-23, feb. 2005. p. 14. Disponível em http://www.indret.com/pdf/275_es.pdf. Acesso em 23 jul. 

2018). 
363 “Le contenu du principe de précaution esta ffecté d’une particulière imprécision qui tient à la variété des 

conceptions qui en ont été présentées. La plus radicale – que défendent certaines associations – lui 

assigne pour objectif de garantir ‘le risque zéro’ et privilégie systématiquement, dans la représentation des 

dangers possibles, le ‘scénario du pire’. Les partisans de cette vision que l’on peut qualifier d’ «intégriste », 

en tirent donc des conséquences importantes. Notamment, ils estiment que ce principe impose en toute 

hypothèse au décideur d’apporter la preuve de l’innocuité totale de l’acte qu’il accomplit ou qu’il autorise 

(...) Cette conception de la précaution est évidemment irréaliste et dangereuse car son application risque de 

conduire à une paralysie totale de l’activité économique. A l’opposé, certains proposent de n’appliquer le 

principe de précaution qu’en présence d’un risque qui soit à la fois très probable et de nature à provoquer 

des dommages graves et irréversibles. (...) Cette représentation minimaliste du principe de précaution en 

réduit donc l’utilité et, poussée à l’extrême, elle tend à assimilier purement et simplement la ‘précaution’ à 

la prévention. Intermédiaire entre ces deux conceptions, la position qui semble la plus répandue 

aujourd’hui subordonne la mise en oeuvre du principe de précaution à l’énoncé d’une hypothèse de risque 

scientifiquement crédible, qui soit admise comme plausible par une partie significative de la communauté 

scientifique au moment où la décision est prise. Elle conduit à laisser au juge la possibilité de répartir la 

charge de la preuve en fonction de la vraisemblance et des moyens dont chacune des parties dispose pour 

apporter cette preuve. Elle privilégie en principe les mesures positives, notamment les recherches qui 
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perspectiva, o princípio da precaução é compreendido e sopesado como qualquer outro 

princípio, sem que assuma precedência prévia e abstrata no quadro normativo, o que 

significa dizer, em outros termos, que ele, assim como qualquer outro princípio, não pode 

ser visto e aplicado como absoluto. É da natureza dos princípios, conforme tivemos 

ocasião de abordar, aplicar-se com plasticidade, o que significa dizer que, como 

mandamentos de otimização, incidem na maior medida possível, sem que a observância de 

um represente o desprezo ou a inviabilidade da observância de outros. Nesse diapasão, 

devem ser encaradas com naturalidade as situações que recomendam a prevalência de 

outro princípio em detrimento do princípio da segurança jurídica. Adverte-se, contudo, 

como o faz Humberto Theodoro Júnior, que a quebra do princípio da segurança jurídica 

pelo legislador não pode se dar arbitrariamente. Antes, “a proteção da segurança jurídica só 

se esvai quando se depara com a necessidade de proteção de outros princípios classificados 

como supremos na estrutura do Estado de Direito Democrático”364. Assim, desarma-se o 

argumento da tirania da precaução, reforçando a necessidade da ponderação do custo-

benefício (em senso amplo) ao se permitir ou proibir uma atividade produtiva. 

A tomada em consideração dos custos e benefícios do princípio homenageia o 

realismo e a coerência das políticas sociais365. Mas deve ser feito um esclarecimento: a 

equação custo/benefício, longe de considerar apenas os custos econômicos, tem igualmente 

em conta os custos sociais, culturais, de qualidade de vida etc. Nesse sentido, ao empregá-

lo, o legislador deve se assegurar, em primeiro lugar, de que os custos das medidas de 

precaução sejam aceitáveis e razoáveis pela coletividade que irá suportá-los, seja essa uma 

coletividade pública ou privada. Além disso, deve ter em consideração que o custo deve ser 

proporcional ao benefício esperado da medida e tal proporcionalidade é essencial para 

evitar os excessos da precaução. 

Mas não é tarefa simples a verificação da proporcionalidade do balanço 

custo/benefício. Isso porque esse balanço pode remeter à análise de um risco que não 

necessariamente é comprovado. A propósito, o relatório Kourilsky-Viney separa os riscos 

                                                                                                                                                    
permettent une évaluation de plus en plus précise du risque, mais elle n’exclut pas le moratoire lorsque 

celui-ci s’avère nécessaire pour éviter des conséquences graves ou irréversibles. Enfin, dans 

l’établissement du bilan coûts/avantage, elle permet de tenir compte non seulement des coûts économiques 

appréciés avec souplesse, mais également d’autres facteurs (sociaux, culturels, éthiques...)” 

(KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 63. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018).  
364 “A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica”. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 31, n. 136, jun. 2006. p. 51.  
365 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 67. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. 
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em duas categorias: riscos potenciais plausíveis e riscos potenciais comprovados366, 

reconhecendo que a etapa de definição e avaliação do risco é essencial para sua 

racionalização e para o afastamento das suspeitas vagas e imaginativas. Sendo a 

verificação do custo/benefício no risco comprovado menos complexa que no risco suposto, 

a prevenção do primeiro terá prioridade contra o segundo, quando, ao menos, os dois 

forem de natureza e amplitude comparáveis, o que é o caso, por exemplo, dos efeitos 

perversos supostos de uma vacina em confronto aos efeitos comprovados da não-

vacinação367. Tendo em vista esse quadro, os autores do relatório concluem que, como 

regra geral, a existência de um risco plausível deve conduzir a uma obrigação de pesquisa, 

enquanto a existência de um risco comprovado reforça a obrigação de pesquisa e abre a 

questão da tomada de decisão, oportunidade em que se realizam as comparações do risco 

associado aos diferentes cenários, em especial, a comparação do risco de agir e do risco de 

não agir, e os cálculos do custo/benefício, como viemos de considerar, em um exame 

econômico e social que fornece um conjunto de dados e pontos de vista368. 

Mas a análise do eixo da viabilidade econômica não pode nos dissuadir da 

possibilidade de aplicação horizontal do princípio da precaução, é dizer, na relação entre 

iguais, sejam os sujeitos individuais, sejam coletivos; seja em sede de jurisdição individual, 

seja em sede de jurisdição coletiva369. Assim, pode ser imposto não só à Administração 

Pública ou aos demais poderes públicos, mas também aos particulares que, por qualquer 

motivo, exercerem atividade perigosa. Isso resulta da sua concepção enquanto norma 

jurídica, muito além da sua consideração nas instâncias políticas370 ou de sua adoção 

enquanto standard de julgamento371. 

                                                 
366 “Il existe donc deux catégories de risques potentiels: les risques potentiels plausibles, reconnus comme 

tels par l’analyse alors même qu’aucun retour d’expérience ne vient l’appuyer; les risques potentiels 

étayés dont la plausibilité est soutenue par des retours d’expérience qui indiquent qu’un seuil d’alerte est 

atteint” (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier 

ministre. 15 octobre 1999. p. 21. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
367 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 67. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. 
368 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 21. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. 
369 CARLUCCI, Aida Kemelmajer de. El principio de precaución en el derecho de la responsabilidad civil. 

Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, n. 3, 

ago. 2016. Disponível em: https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-andres-nro-

3/articulo/el-principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018. 
370 GODARD, Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. 

In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 174-175. 
371 Viney e Kourilsky lembram, a respeito, artigo em que Pierre Lascoumes defende que o princípio da 

precaução poderia ser assimilado a mero standard de julgamento, deixado à disposição do juiz para a 
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Ademais, a afirmação do outro requisito trazido na definição do princípio 15 da 

Rio 92, qual seja, o de que a ausência de certeza científica não escusa sua aplicação, só 

vem reforçar esse entendimento. O exame desse requisito reclama a análise sob duas 

perspectivas complementares: a primeira acerca do nível em que a evidência científica 

seria suficiente para prevalecer sobre argumentos que tentam adiar as medidas de 

precaução e a segunda sobre a repartição do ônus probatório. 

Quanto à primeira perspectiva, não há consenso entre os atores políticos nem 

na doutrina jurídica. O receio de que essa postura traga sérios inconvenientes econômicos, 

técnocientíficos e sociais, entretanto, exigem a tomada de alguma cautela372. Assim, a 

adoção da referida teoria intermediária do conteúdo normativo do princípio da precaução 

parece ser o mais adequado, exigindo um risco que seja cientificamente crível e admitido 

como plausível por parte significativa da comunidade científica no momento da tomada da 

decisão. 

Alguma dúvida poderia pairar sobre a efetividade da adoção dessa teoria no 

contexto dos riscos potenciais plausíveis, uma vez que anotamos que o relatório Kourilsky-

Viney conduz, na hipótese, à mera obrigação de se continuarem as pesquisas. Em primeiro 

lugar, deve-se esclarecer que essa é uma regra geral que, enquanto tal, admite exceções a 

serem ponderadas pelo tomador de decisão, no caso, o magistrado, de forma casuística. Em 

segundo lugar, não se pode ignorar que o desencadeamento de uma situação de risco 

resulta de uma sequência de acontecimentos que, apesar de se dirigem para um futuro 

desconhecido, contêm elementos que podem gerar receio no magistrado ou em quem o 

provocou373. 

                                                                                                                                                    
construção jurisdicional casuísta (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de 

précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 56. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
372 “(...) querer agir de forma antecipada sobre os riscos cuja existência não está nem comprovada e cujas 

consequências potenciais são ainda mal compreendidas, equivale a defrontar-se com um difícil exercício de 

julgamento, que está sob a ameaça de dois riscos: (a) comprometer inutilmente custos elevados e impor um 

considerável desgaste para as pessoas, os grupos particulares e, ainda, para a coletividade inteira; ou, 

simples variável, fechar as portas a vias de desenvolvimento, que podem trazer uma notável contribuição 

para a resolução dos problemas ou do bem-estar (...); (b) deixar evoluir de maneira pouco reversível 

situações lamentáveis, até mesmo catastróficas, objeto de todas as lamentações ulteriores” (GODARD, 

Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. In: 

VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 164). 
373 “Il est rare que les crises surviennent de façon totalement imprévisible. On repère souvent, après coup, des 

signes avant-coureurs qui pouvaient donner l’alert. La précaution n’opère jamais dans un contexte 

scientifique vierge. Comme l’affaire de la vache folle le montre bien, il existe toujours un certain savoir 

épars, qui se trouve plus ou moins rapidement mobilisé” (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le 

principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 26. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
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Nesse diapasão, a evidência científica deve se apoiar em um quadro composto 

por três elementos: avaliação, gestão e comunicação do risco, ainda que a distinção entre 

avaliação e gestão não seja de todo rigorosa374. O direito intervém na forma de avaliação 

dos riscos a fim de garantir a produção e a circulação de dados para a decisão política. A 

existência de dados e sua disponibilidade, independente de qual seja sua fonte (academia, 

instituições especializadas ou produtores de risco), é a condição para a avaliação dos 

riscos. A questão se complexifica quando os únicos dados existentes são os privativos, 

pertençam eles a empresas ou ao poder público. Quanto aos conhecimentos que uma 

empresa produziu, a princípio, eles pertencem a ela a título de propriedade privada375. 

Além disso, temos os dados que compõem o segredo industrial ou financeiro, e aqueles que 

estão sob segredo profissional. Mas esses direitos estão sujeitos a limites, o primeiro dos 

quais consistente no dever de informação, por exemplo, aos consumidores de determinado 

produto (no Brasil, esse dever vem regido no artigo 6º, III, CDC). 

A segunda perspectiva, agora quanto à carga probatória, trataremos no tópico 

que segue. 

 

 

3.2.2.3 As influências sobre o direito processual 

 

Para além da influência do princípio sobre o direito material, também cabe 

notar sua influência sobre o processo, enquanto novidade que endossa a aptidão deste a 

refletir os valores da nova forma de modernidade que tem se afirmado376. Assim, 

admitindo a influência de nossos princípios vetores da responsabilidade preventiva sobre o 

direito processual, também poderemos recorrer a suas regras como fundamentos 

justificadores do escopo preventivo do sistema. Laurent Neyret, a propósito, ressente-se da 

                                                 
374 “Distinguir a avaliação e a gestão do risco é prático, mas o exercício deixa a desejar. Não há como separar 

essas atividades no tempo – a avalição é permanente e a gestão também. Por outro lado, não seria 

necessário acreditar que, de fato, a avaliação concerne a dados científicos ‘objetivos’ e a gestão considera 

os aspectos políticos, econômicos e sociais” (HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação 

dos riscos e princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). 

Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 106). 
375 HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In: 

VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004. p. 131. 
376 Assim, a presença de elementos pós-modernos é clara em determinados setores do regime processual, a 

começar nos estudos sobre resolução alternativa dos litígios, como a conciliação, seguindo para a ênfase no 

pragmatismo processual, que entronizou o valor eficácia em um lugar elevado da escala axiológica do 

processo contemporâneo. Com respeito à produção probatória, cita-se o interesse na doutrina medieval da 

prova “levior” e o aparecimento da doutrina das cargas probatórias dinâmicas, ademais de repercussões 

outras sobre o processo (PEYRANO, Jorge Walter. El derecho procesal postmoderno. Revista de 

Processo. São Paulo, n. 81, v. 21, p. 141-145, jan./mar. 1996. p. 144-145). 
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pouca atenção que os estudiosos dedicam à matéria, apesar da notabilidade de dita 

influência377. 

Uma das mais notáveis repercussões no direito processual atine à matéria da 

prova. A análise probatória é absolutamente relevante para a consecução dos escopos da 

jurisdição378 e sua produção não é mero ônus subjetivo dos litigantes379, interessando 

igualmente para o magistrado como instrumento de natureza substitutiva e como técnica de 

julgamento subsidiária aos seus poderes instrutórios380. Assim, por um lado, a disciplina do 

ônus da prova apenas fundamenta a decisão jurisdicional, quando as partes falham em se 

desincumbir de seu ônus, seja pela falta de prova, seja pela sua insuficiência, enquanto por 

outro, atua residualmente, ou seja, apenas quando esgotados os poderes instrutórios do juiz 

de determinar de ofício a produção das provas faltantes. 

O princípio da precaução, ademais da influência sobre as instâncias públicas de 

decisão política381, que apenas mencionamos, mas sobre as quais não pretendemos nos 

                                                 
377 NEYRET, Laurant. L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et sur le pouvoir 

d’injonction. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe (Direction). 

L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé – 

recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. p. 210-211. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018. 
378 “A jurisdição não tem um escopo, mas escopos (plural); é muito pobre a fixação de um escopo 

exclusivamente jurídico, pois o que há de mais importante é a destinação social e política do exercício da 

jurisdição. Ela tem, na realidade, escopos sociais (pacificação com justiça, educação), políticos (liberdade, 

participação, afirmação da autoridade do Estado e do seu ordenamento) e jurídico (atuação da vontade 

concreta do direito” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 374). Soma-se a isso que, “além de ser relevante aos direitos dos litigantes, a 

produção probatória é, ainda, um dever do órgão jurisdicional. Deve o juiz garantir que o processo seja 

instruído com todas as provas úteis e necessárias para o julgamento da demanda, seja garantindo a 

produção das provas oportunamente requeridas, seja, em atividade supletiva, determinando a produção das 

provas cuja utilidade para a solução da controvérsia fática possa vislumbrar, mas que não tenham sido 

requeridas pelas partes” (MEJIAS, Bruno Britto. Relação entre busca pela verdade, deveres instrutórios do 

juiz e regras de atribuição de ônus probatório. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; CINTRA, Lia 

Carolina Batista; EID, Elie Pierre (coords.). Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas 

ao processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 452-453).  
379 “Pelo ônus da prova subjetivo tem-se a resposta à indagação de qual parte litigante deve provar o quê no 

decorrer do processo. Já o ônus da prova objetivo dirige-se ao juiz, que deve responder à seguinte pergunta 

no conteúdo da sentença: o que deveria ficar provado no processo, independentemente de quem tenha feito 

a prova? Daí se conclui que o ônus da prova objetivo é aquele que prescinde de toda atividade probatória 

desenvolvida pelas partes para estabelecer a verdade dos fatos controvertidos, interessando ao magistrado o 

que se encontra provado e não quem o provou” (MARCASSA FILHO, André Luiz. Técnica da 

distribuição dinâmica do ônus da prova e a efetividade no processo civil. 2015. Dissertação (Mestrado 

em Processo Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2015. p. 65). 
380 MARCASSA FILHO, André Luiz. Técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova e a efetividade 

no processo civil. 2015. Dissertação (Mestrado em Processo Civil) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 2015. p. 72. 
381 A Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias, relativa ao princípio da precaução, de 2000, 

descreve que a legislação de diversos países, ao aplicar o princípio da autorização prévia antes da 

colocação no mercado de determinados produtos, como medicamentos ou pesticidas, de alguma forma, já 

aplicam o princípio da precaução, deslocando a responsabilidade da produção das provas científicas e 

obstando a liberação do produto, até que os interessados produzam provas científicas com suficiente grau 

de certeza sobre o nível do risco para a saúde ou o ambiente (COMISSÃO das Comunidades Europeias, 
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debruçar, poderia, segundo alguns, haja vista as deficiências técnicas e eventualmente 

econômicas das potenciais vítimas, inverter o ônus da prova e atribuí-lo aos interessados 

em demonstrar a inocuidade de sua atividade, por exemplo, para o meio ambiente382.  

Referida possibilidade de inversão vem ao encontro das inovações trazidas pelo 

novo Código de Processo Civil brasileiro383, que, ao lado da regra geral da distribuição 

estática, baseada na posição processual das partes e na natureza dos fatos a serem 

provados, positiva expressamente a inversão384, disciplinando as circunstâncias em que o 

juiz pode empregá-la. Essa disciplina ratifica a prevista para os litígios consumeristas, uma 

vez que mesmo o CDC, diploma protetivo do consumidor, não prevê inversão automática 

                                                                                                                                                    
Comunicação da Comissão sobre o princípio da precaução. Bruxelas, 2 de fevereiro de 2000, COM 

(2000)1. p. 22-23). 
382 SANDS, Philippe. SANDS, Philippe. O princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, 

Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 37. Na 

jurisprudência brasileira, uma das primeiras vezes em que se reconheceu a influência do princípio da 

precaução sobre a relação processual foi no REsp 972.902/ RS (STJ, relatora Ministra Eliana Calmon, dj. 

14/09/2009), que discutia, em sede de Ação Civil Pública, a possibilidade de inversão do ônus da prova. A 

turma, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora que entendeu pela plausibilidade da inversão do 

ônus, a partir da interpretação do art. 6º, VIII do CDC com o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugados ao 

princípio da precaução. Por outro lado, recentíssimo acórdão do TJSP pontuou, sem maiores divagações, 

que o princípio da precaução é de direito material, não tendo o condão de refletir na iniciativa probatória 

(Agravo de Instrumento nº 2125132-14.2015.8.26.0000, TJSP, 2ª Câmara de Direito Público, relator 

Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, dj. 03/11/2015). 
383 Tais inovações sobre a carga dinâmica do ônus da prova não eram totalmente desconhecidas pelo direito 

brasileiro anterior, ainda que, positivamente, estivessem expressas apenas em casos especiais, como do art. 

333, parágrafo único do CPC/73 e no art. 6º, VIII do CDC (modalidade ope judicis de inversão do ônus). 

Apesar disso, doutrina e jurisprudência aplicavam amplamente o instituto, ainda que não unanimemente, 

havendo entre os doutrinadores, quem sustentava a possibilidade lógica de dinamização do ônus, com base 

na interpretação sistemática e principiológica do CPC e do CDC, e, na jurisprudência, decisões que o 

empregavam para os mais variados assuntos, seja em ações coletivas, seja em individuais (MARCASSA 

FILHO, André Luiz. Técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova e a efetividade no processo 

civil. 2015. Dissertação (Mestrado em Processo Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2015. p. 164). 
384 Endossamos doutrina que defende que, embora aproximadas pela finalidade que perseguem, as ideias de 

ônus dinâmico e de inversão do ônus probatório não devem ser confundidas, porque possuem natureza 

distinta. Ambas visam evitar que dificuldades técnicas ou econômicas em produzir determinada prova, 

acabe por prejudicar a parte que não pode desincumbir de seu ônus. Contudo, enquanto a inversão do ônus 

é uma técnica subsidiária, a atribuição de ônus dinâmico da prova é uma regra geral, que confronta o 

paradigma estático (MACHADO, Marcelo Pacheco. Ônus estático, ônus dinâmico e inversão do ônus da 

prova: análise crítica do Projeto de Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, v. 37, n. 

208, p. 295-316, jun. 2012. p. 304-305). O NCPC não adotou, segundo esse critério, a teoria das cargas 

dinâmicas do ônus da prova que, por outro lado, aparecia claramente no PL 4.484/2012. Referido Projeto 

de Lei, arquivado em 2015 e praticamente repetia o PL 5.139/2009 sobre a nova Lei de Ação Civil Pública, 

dispunha, em seu art. 20, que, quando não fosse obtida a conciliação ou não fosse utilizado outro meio de 

solução de controvérsia, o juiz poderia: inciso IV – distribuir a responsabilidade pela produção da prova, 

levando em conta os conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos detidos pelas partes 

ou segundo a maior facilidade em sua demonstração; inciso V – distribuir essa responsabilidade segundo os 

critérios previamente ajustados pelas partes, desde que esse acordo não torne excessivamente difícil a 

defesa do direito de uma delas; inciso VI – rever, a qualquer momento, o critério de distribuição da 

responsabilidade da produção da prova, diante de fatos novos, observado o contraditório e a ampla defesa; 

e inciso VII – esclarecer as partes sobre a distribuição do ônus da prova. 
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do ônus, antes a condiciona à verificação de hipossuficiência técnica e à verossimilhança 

das alegações385. 

Ademais da possibilidade de inversão convencional, prevista no art. 373, § 3º 

do CPC, segundo a regra do § 1º, cabe a inversão do ônus probatório nos casos previstos 

em lei (inversão ope legis) ou quando a parte naturalmente incumbida de provar suas 

razões esteja impossibilitada de fazê-lo, encontre excessiva dificuldade em cumpri-lo ou 

quando a outra parte tenha maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário 

(inversão ope judicis)386. A fim de oportunizar a efetiva informação à parte onerada, seja 

para que ela se desincumba do ônus, seja para garantir a prática de todos os atos 

processuais lícitos que objetivem influenciar na convicção do juiz, o legislador determinou 

que o momento da inversão é o do saneamento do processo (art. 357, III, CPC). Mas como 

a inversão não é automática, cumpre analisar a quais condições está sujeita. 

Segundo a doutrina, o primeiro limite para essa técnica é a excepcionalidade, 

pois restringe-se aos casos em que a regra geral da distribuição estática não é adequada387. 

“Excepcionalidade”, em primeiro lugar, inclui uma ideia de cautela – a decisão judicial que 

inverte o ônus deve ser cautelosa, sob pena de sobrecarregar uma das partes e prejudicá-la, 

“não apenas pela eventual ausência da prova, mas também por uma hipotética deslealdade 

processual”388. Depois, abarca apenas fatos cuja prova dependa de conhecimentos 

                                                 
385 Doutrina e jurisprudência aceitam que a hipossuficiência do consumidor a que alude o art. 6º, VIII do CDC 

não é a econômica, mas a hipossuficiência técnica, ligada à posse de conhecimento e informação. Já o 

conceito de verossimilhança refere-se a um juízo comparativo entre o que normalmente acontece e o fato 

alegado, de maneira que a ocorrência deste faz supor uma probabilidade razoável de que sua consequência 

será a mesma presenciada em casos semelhante; fala-se a propósito em “presunções comuns” (SICA, 

Heitor Vitor Mendonça. Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). 

Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 146, p. 49-68, abr. 2007. p. 51-57). 
386 A redação do art. 373, § 1º do CPC parece-nos, em alguma medida, dar azo a possível confusão entre o 

conceito de inversão do ônus da prova e o de regra especial de distribuição do ônus, se a análise não for 

cuidadosa. “A ideia de inversão do ônus da prova pressupõe que ele esteja distribuído de uma dada forma e 

que, diante de determinada circunstância, essa ordem seja alterada” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. 

Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Revista de Processo. São 

Paulo, v. 32, n. 146, p. 49-68, abr. 2007. p. 50). Não é caso de inversão quando a lei determina como serão 

distribuídas as cargas, tratando-se antes de regra especial de distribuição. Como exemplo de regra de 

distribuição especial citamos o previsto no art. 38 do CDC: “O ônus da prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Outro exemplo é composto pelas 

presunções relativas do Código Civil, como a que vem estampada no art. 231: “Aquele que se nega a 

submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa”, ou a do art. 322: “Quando 

o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção 

de estarem solvidas as anteriores”. 
387 “(...) se trata de una doctrina de aplicación excepcional y residual a la que se debe recurrir ante la 

comprobación de que el empleo de los parámetros corrientes llevaría en la especie a soluciones 

manifiestamente inicuas” (PEYRANO, Jorge Walter. Informe sobre la doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas. Revista de Processo. São Paulo, n. 217, v. 38, p. 205-224, mar. 2013. p. 214). 
388 MARCASSA FILHO, André Luiz. Técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova e a efetividade 

no processo civil. 2015. Dissertação (Mestrado em Processo Civil) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 2015. p. 180. A propósito, deve-se acrescentar que a regra geral do código obsta a 

inversão que possa trazer embaraços à nova parte, ainda que o juiz tenha acertado em reconhecê-la como a 



120 

 

específicos, detidos em maior grau pela parte contra a qual se impõe a inversão389 – o que 

pode ser visto como desdobramento da ideia de hipossuficiência do CDC390. Como 

sucedâneo da inversão quando de ciência específica sobre determinado fato ou 

circunstância, poderiam ser suscitados o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII da CF) e o 

brocardo latino nemo tenetur edere contra se, segundo o qual ninguém pode ser compelido 

a produzir provas contra si mesmo. Mas o dilema é de simples resolução, na medida em 

que o CPC/15, embora valorizando o princípio da colaboração (art. 378), admite hipóteses 

em que o direito ao silêncio predomina391. 

Em segundo lugar, poderia ser mencionada a vedação às provas impossíveis, 

também denominadas diabólicas ou negativas. Considerando atentamente o terreno sobre o 

qual incide o princípio da precaução, terreno dominado pela incerteza científica, seria 

mesmo contraditório exigir prova de risco zero392. Assim, o que se poderia pretender com a 

inversão é que o produtor de risco desempenhe um papel mais ativo no processo, no 

esforço de determinar o grau de probabilidade e magnitude do risco, por exemplo, trazendo 

aos autos suas próprias conclusões científicas, com base nas quais supõe que seu produto 

ou serviço não traz riscos desproporcionais393. Mas a lei ainda foi além, ao vedar ônus cuja 

desincumbência seja excessivamente difícil394. 

                                                                                                                                                    
parte mais apta a produzi-la, por exemplo, por ser quem exerce determinada atividade produtiva 

relacionada com o risco reclamado. 
389 “Ademais, o novo Código de Processo Civil rejeitou, acertadamente, a proposta contida no PL 3.015/2008, 

porque não é a complexidade do caso concreto que deve determinar a distribuição do ônus da prova. É a 

tutela do direito material, pela dificuldade de uma das partes produzir a prova, em detrimento da outra, que 

pode produzi-la com maior facilidade, e não a complexidade do caso, que é fator judicial de distribuição do 

ônus da prova” (CAMBI, Eduardo. Teoria das cargas probatórias dinâmicas (distribuição dinâmica do ônus 

da prova) – exegese do art. 373, §§ 1º e 2º do NCPC. Revista de Processo. São Paulo, v. 40, n. 246, p. 85-

111, ago. 2015. p. 94). 
390 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, 

VIII). Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 146, p. 49-68, abr. 2007. p. 54. 
391 Art. 404 – A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se: I – concernente a 

negócios da própria vida da família; II – sua apresentação puder violar dever de honra; III – sua 

publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins 

até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal; IV – sua exibição acarretar a divulgação de 

fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; V – subsistirem outros motivos 

graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; VI – houver disposição 

legal que justifique a recusa da exibição. 
392 “Assim, a comprovação, sob a designação ‘certeza científica’, que uma reversão do ônus da prova tornaria 

imprescindível, é impossível. O que se pode é trabalhar com níveis diversos de provas científicas, e, logo, 

níveis diversos também de riscos. De antemão já percebe-se que estamos em campo preponderantemente 

principiológico, sendo contraproducente trabalhar com uma regra de precaução” (HARTMANN, Ivar 

Alberto Martins. O princípio da precaução e sua aplicação no direito do consumidor – dever de 

informação. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do consumidor: proteção 

da confiança e práticas comerciais. Coleção Doutrinas Essenciais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 3, p. 536). 
393 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio precautorio en el derecho ambiental en la 

jurisprudencia argentina. Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 

Aires. Buenos Aires, v. 58, n. 51, p. 159-210, 2013. p. 187. 
394 Art. 373, § 2º do CPC – A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. 
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Depois, ainda mencionaríamos limite atinente ao já referido comportamento 

processual e pré-processual das partes, que pode relevar quando o acesso ao material 

probatório torna-se impossível ou é dificultado pela conduta da parte que não preservou o 

bem objeto da prova ou o destruiu395. É o caso, por exemplo, do consumidor que demanda 

a fabricante do veículo com o qual se acidentou, alegando falha hidráulica, mas que opta 

por entregar o veículo à seguradora, não o preservando como objeto da prova. Nesse caso, 

restando apenas a possibilidade de realização de prova pericial indireta, se o laudo for 

inconclusivo, somente poderá ser interpretado contrariamente ao consumidor que não 

preservou o veículo. No mesmo diapasão, deve-se excluir a possibilidade de distribuição 

dinâmica se a dificuldade ou impossibilidade de produção da prova tiver sido causada pela 

parte que dela busca se beneficiar. 

Por derradeiro, como limites formais, ao lado da necessária fundamentação da 

decisão que inverter o ônus, ainda que consistindo mais em regra de julgamento do que em 

limite à inversão do ônus, temos a regra hermenêutica, segundo a qual o ônus probatório, 

em sua acepção objetiva, é técnica de julgamento suplementar à atividade instrutória do 

juiz, que embora não seja ilimitada, é suficientemente abrangente para influir sobre os 

meios de prova admitidos em nosso direito processual, como (1) exigindo a exibição de 

documento ou coisa à parte que o tem em seu poder sob pena de ter por verdadeiros os 

fatos alegados pela parte contrária, (2) determinando depoimento pessoal sob pena de 

confissão, (3) ordenando a perquirição de testemunhas ou ainda (4) a produção de prova 

pericial. Contudo, em que pese a possibilidade de inversão na produção da prova, é 

entendimento pacificado no STJ que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do 

autor da ação396. 

Ocorre que, eventualmente, haverá impossibilidade ou extrema dificuldade 

para ambos os litigantes em se desonerarem da carga. Nessa hipótese, poder-se-ia 

especular como o magistrado deveria decidir, ante a vedação do non liquet (art. 140, 

CPC/2015). De nossa parte, tendo como referencial o princípio da precaução, entendemos 

que quem assume o risco de produzir um dano, por consequência lógica, assume também o 

                                                 
395 MARCASSA FILHO, André Luiz. Técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova e a efetividade 

no processo civil. 2015. Dissertação (Mestrado em Processo Civil) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 2015. p. 202. 
396 REsp 435.155/ MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (dj. 11/02/2003). REsp 972.902/ RS, 

STJ, relatora Ministra Eliana Calmon (dj. 14/09/2009). REsp 1.582.602/ SC, relator Ministro Herman 

Benjamin (dj. 24/05/2016). 
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risco relativo à dificuldade de sua elucidação397. Assim, o pêndulo deveria pender de modo 

favorável à vítima lesada ou potencialmente ameaçada de vir a sofrer lesão398. 

Mas o princípio da precaução não limita sua influência sobre a questão 

probatória apenas no que atine à possibilidade de inversão do encargo. Tão ou mais 

importante são seus reflexos sobre a produção dessa prova. Em que pese o paradigma do 

pós-modernismo cotejar com a complexidade das relações jurídico-sociais, um desapego 

ao modelo anterior, que exigia a verificação de regras calculáveis, produto de um rigoroso 

racionalismo lógico-formal399, não se ignora que mesmo o modelo moderno anterior 

admitia a impossibilidade de certeza absoluta decorrente da instrução400. Como decorrência 

última dessa constatação, foi desenvolvida a doutrina das “provas difíceis”401, que só vem 

ampliar sua importância no contexto do pós-modernismo influenciado pelos princípios da 

prevenção e precaução.   

Ainda que não as definindo, Jorge Peyrano402 cita, como exemplos de tais 

provas, os acontecimentos antigos que não autorizam uma prova rigorosa e precisa, os 

feitos íntimos (como a negativa do débito conjugal), o lucro cessante, a prova impossível, a 

prova extinta e a probatio levior (provas não absolutamente seguras, mas admitidas por 

necessidade social ou utilidade, como as presunções legais e os argumentos de 

probabilidade). Seriam, por assim dizer, a prova de fatos que são difíceis de se provar e, 

                                                 
397 CAMBI, Eduardo. Teoria das cargas probatórias dinâmicas (distribuição dinâmica do ônus da prova) – 

exegese do art. 373, §§ 1º e 2º do NCPC. Revista de Processo. São Paulo, v. 40, n. 246, p. 85-111, ago. 

2015. p. 108. 
398 “A decisão desfavorável àquele que cria a impossibilidade probatória surge, com toda a evidência, como 

uma sanção contra o incumprimento de deveres extraprocessuais” (SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno 

Trigo dos. A prova difícil: da probatio levior à inversão do ônus da prova. Revista de Processo. São 

Paulo, v. 38, n. 222, p. 149-171, ago. 2013. p. 169). 
399 PEYRANO, Jorge Walter. El derecho procesal postmoderno. Revista de Processo. São Paulo, n. 81, v. 21, 

p. 141-145, jan./ mar. 1996. 
400 “Considera-se cumprido o onus probandi quando a instrução processual houver chegado à demonstração 

razoável da existência do fato, sem os extremos da exigência de uma certeza absoluta que muito 

dificilmente se atingirá. A certeza, em termos absolutos, não é requisito para julgar. Basta que, segundo o 

juízo comum do homo medius, a probabilidade seja tão grande que os riscos de erro se mostrem 

suportáveis” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 3, p. 80). O mesmo autor, em outro volume da obra, precisa: “Probabilidade é mais do 

que mera credibilidade ou mesmo que verossimilhança, mas é necessariamente menos que certeza. Não 

passa da preponderância dos elementos convergentes à aceitação de uma proposição sobre os elementos 

divergentes: quando há mais razão para acreditar em uma afirmação, diz-se que o fato afirmado é provável; 

e, havendo mais razões para rejeitá-la, ele é improvável” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 

direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. v. 1, p. 237). 
401 PEYRANO, Jorge Walter. La prueba dificil. Civil Procedure Review, n. 1, v. 2, p. 86-96, jan./ apr. 2011. 

Disponível em: http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=36&embedded=true. 

Acesso em 31 jul. 2018. 
402 PEYRANO, Jorge Walter. La prueba dificil. Civil Procedure Review, n. 1, v. 2, p. 86-96, jan./ apr. 2011. 

Disponível em: http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=36&embedded=true. 

Acesso em 31 jul. 2018. 
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por consequência, persuadir o julgador403. Para o que nos interessa nesse trabalho, 

fixaremos nossa atenção em apenas alguns dos exemplos referidos, mas ressaltando que 

esse estado de dificuldade não é necessariamente perpétuo, como o demonstra a evolução 

da técnica científica do exame de DNA em ações de investigação de paternidade404. 

Da prova impossível e da prova extinta já tratamos em alguma medida nos 

parágrafos acima, quando analisamos o ônus da prova. A prova impossível pode, por um 

lado, ser entendida como aquela impassível de ser produzida por quem dela deveria se 

desincumbir. Por outro, a impossibilidade pode decorrer de uma dificuldade objetiva, o que 

indicaria a dificuldade de realização de prova do fato em si. A partir dessa precisão, 

percebe-se a possibilidade de tratamentos jurídicos distintos derivados da diferença no 

substrato fático. Assim, por exemplo, quando de impossibilidade subjetiva, a saída do 

dilema pode vindicar a alteração do responsável pelo encargo probatório. A mesma 

solução não seria efetiva se o caso for de impossibilidade objetiva. Já na hipótese da prova 

estar extinta, ou seja, na hipótese do suporte fático sobre o qual recairia o meio de prova ter 

desaparecido, na ausência de outros elementos de convicção, deverá o juiz considerar a 

conduta das partes, seja aquela pré-processual, seja a processual, como acima deixamos 

registrado. 

Quanto à probatio levior405, deve-se advertir seu caráter excepcional, na 

medida em que reputa crível um fato cuja prova coletada não gera uma absoluta certeza 

moral no espírito do juiz406. Este instrumento de reação à prova difícil explica-se pela 

diminuição do grau de convicção do juiz com respeito à correspondência entre o relato e a 

realidade relatada. Adquirem relevo aqui, como já referido, as presunções e os argumentos 

                                                 
403 SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno Trigo dos. A prova difícil: da probatio levior à inversão do ônus da 

prova. Revista de Processo. São Paulo, v. 38, n. 222, p. 149-171, ago. 2013. p. 153. 
404 “Se advierte un gran dinamismo o movilidad en la composición de la materia ‘difficilioris probationes’, 

expresado esto en el sentido de que, incesantemente, lo que ayer integraba dicho sector hoy – merced a los 

avances de la ciencia y de la técnica – ya no se computa en el mismo” (PEYRANO, Jorge Walter. La 

prueba dificil. Civil Procedure Review, n. 1, v. 2, p. 86-96, jan./apr. 2011. p. 89. Disponível em: 

http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=36&embedded=true. Acesso em 31 jul. 

2018). 
405 “La jurisprudencia es indulgente con los que tienen que probar hechos negativos, comprendiendo las 

dificultades inherentes a esa situación. Ha construido para ellos la doctrina de las llamadas “pruebas 

leviores” y sostenido que para el caso de prueba muy difícil (“difficilioris probationis”) los jueces deben 

atemperar el rigorismo del derecho a fin de que no se hagan ilusorios los intereses legítimos. Ha acudido, 

asimismo, muchas veces, al criterio de la normalidad, ya aludido, para relevar las dificultades probatorias, 

frente a ciertas proposiciones negativas de ardua demostración, al litigante que hubo de producir prueba y 

no la produjo. Pero esas soluciones no quitan entidad al precepto general de que los hechos negativos, tanto 

como los expresados en forma afirmativa, son objeto de prueba” (COUTURE, Eduado J. Fundamentos 

del derecho procesal civil. Buenos Aires: A. López, 1942. p. 125). 
406 PEYRANO, Jorge Walter. La prueba dificil. Civil Procedure Review, n. 1, v. 2, p. 86-96, jan./ apr. 2011. 

p. 88. Disponível em: 

http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=36&embedded=true. Acesso em 31 jul. 

2018. 
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de probabilidade. Presunções, independente se legais ou judiciais, absolutas ou relativas, 

não são meios de prova, mas “processos de raciocínio dedutivo que levam a concluir que 

um fato aconteceu, quando se sabe que outro haja acontecido”407. Tratando-se das 

presunções judiciais, que apenas podem ser relativas, o juiz utiliza-se das regras da 

experiência para lograr alcançar o fato desconhecido e relevante a partir do fato conhecido 

e irrelevante408. Segundo Dinamarco, são dois os polos da experiência que o juiz utiliza na 

interpretação dos fatos: a experiência comum, própria à vida em sociedade, e a experiência 

técnica acessível ao jurista (como a temperatura de ebulição da água)409. Os argumentos de 

probabilidade, por sua vez, decorrem da observação do que ordinariamente acontece e 

endossam o âmbito das máximas de experiência, dando azo às praesumptiones hominis410. 

Para além do regime probatório, o princípio da precaução ainda incide sobre 

outros institutos processuais. Avaliando o quadro esboçado com o novo Código Civil e 

Comercial argentino, Aída Kemelmajer de Carlucci anota que o novo diploma, ao lado da 

Ley del Ambiente, reconhece diversos instrumentos processuais para a prevenção de danos, 

ainda que, em menor medida, tenham também repercussões no âmbito da reparação. 

Segundo a autora, o princípio da precaução produziu importantes alterações nos requisitos 

clássicos de diversas figuras processuais, como no requisito da verossimilhança das 

medidas cautelares, na flexibilização dos requisitos da “vía del amparo” (instrumento 

equivalente ao nosso mandado de segurança), na relativização da presunção de legalidade 

do ato administrativo etc411. No direito francês, Laurent Neyret412 assinala, por exemplo, a 

extensão do domínio da ação preventiva, especialmente, daquela fundada sobre os artigos 

808 e 809 do Código de Processo Civil413, atuando de modo a antecipar não apenas os 

                                                 
407 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. v. 3, p. 125. 
408 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, 

VIII). Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 146, p. 49-68, abr. 2007. p. 56. 
409 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. v. 3, p. 122. 
410 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 

2016. v. 1, p. 238. 
411 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. El principio de precaución en el derecho de la responsabilidad 

civil. Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, 

n. 3, agosto de 2016. p. 4-5. Disponível em: https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-

san-andres-nro-3/articulo/el-principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018. 
412 NEYRET, Laurant. L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et sur le pouvoir 

d’injonction. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe (Direction). 

L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé – 

recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. Disponível 

em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018. 
413 Article 808 – Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en 

référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un 

différend. Article 809 – Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire 

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage 

imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation 
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danos que ainda não foram realizados, mas também os danos cuja realização ainda é 

incerta.  

No Brasil, pelo menos desde as duas últimas décadas do século passado, 

atentando-se ao escopo do sistema, a processualística vinha demonstrando a preocupação 

do legislador em fornecer meios que permitissem a tutela contra o ilícito, talvez informada 

pela percepção de que a efetividade do direito material depende da efetividade do processo 

em garantir uma tutela jurisdicional efetiva e adequada414. Foi assim com a Lei n. 7.347/85, 

que disciplinou a ação civil pública e, em seu art. 11, determinou que o juiz poderia 

determinar de ofício “o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da 

atividade nociva”. A tutela dos direitos coletivos ampliou-se e se fortaleceu com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), especialmente em 

razão dos arts. 83 e 84. Faltava, contudo, uma regra geral, que habilitasse a aplicação 

ampla e irrestrita da tutela contra o ilícito, inclusive, para as demandas individuais, fora das 

hipóteses já mencionadas de procedimentos especiais (interdito proibitório e nunciação de 

obra nova), já que a redação dada ao art. 461, CPC/73 pela Lei n. 10.444/2002 não tinha 

sido suficiente para superar as críticas ao art. 84, CDC415. 

O quadro modificou-se completamente com a edição do novo Código de 

Processo Civil que, em seu artigo 497, parágrafo único, inovou ao regular as tutelas 

inibitória e de remoção do ilícito, evidenciando sua inclinação para superar o paradigma 

liberal racionalista e adotar posturas preventivas em complementação à tutela reparatória. 

Sendo essa uma norma que por muito tempo foi chamada de adjetiva, mas que 

hoje, os quadros da moderna processualística, é referida como instrumental416, parece-nos 

fortalecido o espírito preventivo que reveste nosso ordenamento, agora, talvez, com 

repercussão mais abrangente, por não limitar a tutela preventiva a um campo específico do 

                                                                                                                                                    
n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de 

l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
414 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 58. O mesmo autor arremata mais adiante: “o processo deve estar 

atento ao plano do direito material se deseja realmente fornecer tutela adequada às diversas situações 

concretas”. 
415 “Ocorre que o art. 84, CDC padecia dos mesmos problemas do posterior art. 461, CPC/1973: (i) havia 

discussão quanto a sua limitação às obrigações de fazer ou não fazer; (ii) existia grande resistência da 

doutrina em aceitar essa prescrição legal como fundamento para a tutela específica contra o ilícito, ainda 

que focados na vetera noção civilista de que as tutelas devem ser voltadas apenas ao dano e à 

responsabilidade subjetiva; (iii) e, justamente por essa razão, não atentava para as peculiaridades da ação 

contra o ilícito, principalmente, quanto ao corte cognitivo e à desnecessidade da demonstração da 

existência de dolo/culpa e da configuração do dano” (ZANETI JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; 

LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas 

ações coletivas em defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, n. 110, p. 389-

422, mar./ abr. 2017). 
416 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
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direito. Em razão dessa qualidade do processo em relação ao direito material, poderíamos 

mesmo demonstrar a existência, em nosso sistema jurídico, de um paradigma preventivo 

substantivo, com caráter geral e abstrato, ainda que em função sintática de sujeito oculto417. 

É dizer: a previsão expressa de um instrumento processual geral só pode indicar a 

existência de um paradigma material preventivo a que essas regras processuais se referem. 

Essa constatação vem reforçar a existência de um fundamento jurídico baseado 

na prevenção, já que, se a analogia fornecia possibilidades hermenêuticas que aclaravam o 

espírito do ordenamento, a previsão expressa do diploma processual evidencia um “sujeito 

de direito material corporificado” que precisava ser reconhecido e regulado para poder 

dilatar seus efeitos. O modus operandi que o legislador encontrou foi, então, disciplinando 

de forma explícita e científica a tutela contra o ilícito em todas as suas vertentes (prévia ou 

posteriormente à prática do ilícito), nos termos do art. 497, CPC/15. 

 

 

  

                                                 
417 “Es que quizás convenga incluir una nueva alternativa a la estructura clásica de la responsabilidad civil 

resarcitoria, restitutiva y punitiva, a saber la responsabilidad preventiva (lato sensu). El correlato procesal 

bien puede ser la acción inhibitoria preventiva, que siendo una especie de acción con un resultado de 

condena, permite la actuación preventiva del derecho con el solo ilícito civil antes que el daño se 

produzca” (PERÉZ RAGONE, Álvaro J. La tutela civil inhibitoria como técnica procesal civil de 

aplicación de los principios de prevención y precaución. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Valparaíso, n. 28, p. 207-234, primer semestre de 2007. p. 214). 
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4 ATO ILÍCITO E SANÇÃO – DOGMÁTICA E ESPECULAÇÃO 

 

Uma das principais expressões dos princípios da prevenção e da precaução, no 

direito processual, toca à disciplina da tutela contra o ilícito. Contudo, conceber um 

sistema que transcende ao da tutela reparatória, demanda muito mais que uma abertura 

hermenêutica pareada com o desenvolvimento técnico-científico, demanda retomar e 

renovar conceitos dogmáticos ignorados no afã doutrinário de trazer respostas concretas 

rápidas sem preocupações maiores com o cabedal teórico que as sustenta. 

Assim, incumbe-nos, nessa altura, estudar o ato ilícito em sua repercussão 

sobre o direito civil. A análise se impõe a fim de justificar o emprego das tutelas inibitória 

e de remoção do ilícito para os novos contextos sociais, e a fim de demonstrar a aptidão do 

mecanismo da responsabilidade civil para abranger novos fenômenos jurídicos. Mas tais 

justificativas, se aceitas, em nada aliviam a tarefa de estruturar a dimensão preventiva da 

responsabilidade e de concebê-la de forma a viabilizar sua operacionalização frente à 

interação dialógica que ela deve estabelecer com os eixos subjetivo e objetivo. 

Na tentativa de se assentar uma responsabilidade anterior ao dano, a análise 

minuciosa do ato ilícito, começando por sua disciplina jurídica, permitirá perscrutar as 

raízes da sanção civil e dotará o trabalho de recurso imprescindível para se patentear a tese 

que vem sendo sustentada. Adverte-se, contudo, para obviar o problema do sistema dos 

fundamentos óbvios418, que os referenciais terminológicos adotados podem, em alguma 

medida, acrescentar dificuldade em um texto não raramente árido419. A mesma dificuldade 

sentimos na doutrina estrangeira. Comumente, os autores empregam termos que, em obras 

análogas, são utilizados para designar outros fenômenos jurídicos. Exemplo maior, aqui, é 

o uso da designação “culpa”, ora para se referir à culpabilidade, ora para sinalar um estado 

psicológico, que tanto pode ser intencional (quando é nomeado dolo), quanto pode vir 

referido a uma ausência da diligência esperada (culpa em sentido estrito). Para evitar 

                                                 
418 Tratando do sistema do direito tributário, Alfredo Becker anota que “o Direito Tributário está em desgraça 

e a razão deve buscar-se não na superestrutura – mas precisamente naqueles seus fundamentos que 

costumam ser aceitos como demasiado ‘óbvios’ para merecerem a análise crítica. Esclarecer é explicitar as 

premissas. O conflito entre as teorias jurídicas do Direito Tributário tem sua principal origem naquele que 

se presume conhecido porque se supõe óbvio. De modo que de premissas iguais em sua aparência (a 

obviedade confere uma identidade falsa às premissas) deduzem-se conclusões diferentes porque cada 

contendedor atribuiu um diferente conceito às premissas ‘óbvias’” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria 

geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007. p. 11-12). 
419 “Cabe observar, como previo, que en esta materia [sobre la ilicitud] el desencuentro terminológico de la 

doctrina es el primer factor de discrepancias que se advierte, y que conducen – invariablemente – a 

posiciones irreductiblemente antagónicas” (CABANA, Roberto M. López. Ilicitud. In: BUERES, Alberto 

Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer 

milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 153). 
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qualquer dificuldade maior de compreensão, reservaremos o termo “culpa” apenas para 

esse último emprego, acrescentando o qualificativo “lato sensu” ou “em sentido amplo” 

quando formos nos referir à culpa genérica420, ou seja, àquela que se desdobra em dolo e 

culpa propriamente dita (como negligência, imprudência e imperícia), indistintamente. 

Em seguida à análise e ao deslocamento para o direito civil dos caracteres 

decompostos do ilícito (conforme sua elaboração penal), trataremos mais demoradamente 

das tutelas inibitórias e de remoção do ilícito, em especial, pela envergadura que tomaram 

ao ser previstas no vigente CPC brasileiro. O tratamento destas técnicas preventivas neste 

momento decorre, logicamente, do movimento que desprendeu e superou a associação 

entre ilicitude e dano que, se já verificada no direito romano421, ganhou feitio de dogma 

com o racionalismo liberal. 

 

 

4.1 DISCIPLINA JURÍDICA DOS ATOS ILÍCITOS 

 

A evolução da sociedade trouxe consigo a superação de um paradigma que, por 

um lado, não diferenciava, na tutela jurisdicional, pessoa e coisa e, por outro, não admitia 

uma jurisdição ativa, capaz de inibir práticas lesivas. O objeto deste tópico é analisar os 

dois sentidos dessa evolução. 

 

 

4.1.1 Aproximação ao tema 

 

O paradigma racionalista do século XVII, imbuído dos valores da filosofia 

liberal, propunha um direito logicista, metodologicamente acertado com as ciências exatas. 

O direito, assim, deveria ser uma ciência explicativa e não uma ciência da compreensão422, 

a lei deveria ser aplicada aos casos sub judice servindo-se do mesmo raciocínio empregado 

por um matemático para demonstrar um teorema. Foi sob essa inspiração filosófica que 

muitos dos institutos jurídicos que ainda empregamos ganharam seus contornos. No 

terreno da tutela contra o ilícito, a unificação das categorias da ilicitude e da 

responsabilidade civil foi sedimentada. O liberalismo não tinha nem interesse nem 

possibilidade de elaborar uma tutela preventiva que, concorrendo com a tutela reparatória, 

                                                 
420 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 1, p. 120. 
421 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria. Padua: CEDAM, 1987. 
422 SILVA, Ovídio Baptista da. Racionalismo e tutela preventiva em processo civil. Revista Jurídica, Porto 

Alegre, v. 50, n. 295, p. 11-28, maio 2002. p. 10. 
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tratasse diferentemente os interesses jurídicos e concedesse ao magistrado poder de 

império423. 

À medida que a sociedade foi evoluindo, entretanto, não somente o paradigma 

da abstração das pessoas e das coisas cedeu, com o que se começou a admitir uma tutela 

específica que não se contenta com o equivalente424, como passou-se a questionar a real 

efetividade de uma jurisdição estática, que só respondia retrospectivamente425. 

O primeiro sentido dessa evolução representou a possibilidade de o juiz invadir 

a esfera jurídica do condenado, atuando diretamente sobre sua vontade, para forçá-lo ao 

devido cumprimento do ajustado. Foi nesse ambiente, por exemplo, que ganharam força os 

recursos às astreintes e à prestação de tutela de inibição do ilícito, uma vez que se 

começava a questionar a efetividade de uma política que supunha que direitos podiam ser 

adequadamente equiparados ao dinheiro426. Nesse mesmo sentido, passa-se a questionar o 

necessário emparelhamento dos conceitos de ilicitude e responsabilidade civil. Tal 

movimento conduziu a doutrina, não sem resistência ou dificuldades, a refinar o conceito 

de ato ilícito em sentido amplo, permitindo eliminar de sua estrutura a exigência do dano e 

valorações sobre culpa ou dolo. A propósito, lembra Scognamiglio, não sem considerar 

equivocada a apriorística adesão à equação “ilícito civil – dano”, o embaraço da doutrina 

dominante em explicar que, excepcionalmente, o ordenamento reagia a atos lesivos de 

                                                 
423 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 52. 
424 “[...] a universalização da tutela pelo equivalente e da indenização em dinheiro reflete um ordenamento 

jurídico neutro em relação aos direitos e à realidade social. A tutela específica, por supor uma consideração 

articulada e diferenciada dos interesses e das necessidades pelos quais se pede a tutela, não se conciliava 

com os princípios da abstração dos sujeitos e da equivalência dos valores, próprios do direito liberal” 

(MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 50). 
425 Chegou-se a defender, especialmente na doutrina francesa, que a sentença declaratória possuiria função 

preventiva, em virtude da aptidão de desfazer incertezas, antes mesmo que houvesse dano. Barbosa 

Moreira, contudo, restringiu o acerto desse entendimento às hipóteses em que a parte vencida resolvesse 

cumprir a obrigação em tempo oportuno. Para todas as outras situações, como no caso de ajuizar-se ação 

depois da consumação da ofensa, tal entendimento seria incorreto. E arremata: “como meio de intimidação, 

e pois de coerção, todavia, o remédio é fraco: basta pensar que, na eventualidade de inadimplemento, o 

titular do direito lesado terá de voltar a juízo para pleitear a condenação do infrator, ao qual se concede 

assim uma folga em boa medida tranquilizadora” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e 

tutela preventiva. In: Temas de direito processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 27). 
426 “[...] associar ato contrário ao direito, dano e dinheiro não significa somente negar a tutela inibitória, mas, 

sobretudo, não perceber que o dever de reparar não pode se confundir com as formas de reparação e que 

há atos contrários ao direito que, ainda que não produzindo danos, não podem deixar de ser sancionados 

pelo processo civil. O dever de reparar não pode ser identificado com uma obrigação de pagar soma em 

dinheiro. Não apenas porque a obrigação de reparar é, em regra, uma obrigação de fazer, mas, sobretudo, 

porque, se tal maneira de ver o dano era natural ao direito liberal, ela é completamente imprópria às novas 

situações de direito substancial” – grifos no original (MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil 

clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito material e à realidade social. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 52). 
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direito, prescindindo do dano427. A necessidade de uma revisão dos conceitos e de 

harmonização do direito arremetia contra uma doutrina inveterada428. 

Com esse refinamento conceitual, foi possível reduzir os elementos da 

definição estrutural do ilícito à antijuridicidade, que é a contrariedade ao direito, e à 

imputabilidade, que é a capacidade do agente para responder por seus próprios atos429. Na 

doutrina nacional, Pontes de Miranda, ao reconhecer a variedade de figuras que 

compunham o ato ilícito em sentido lato, anotava que os elementos comuns a elas eram o 

ato humano e a contrariedade a direito430. Na mesma linha, Marcos Bernardes de Mello 

também enxerga, no cerne do ilícito, um dado objetivo, a contrariedade a direito (porque 

relacionado ao fato), e outro subjetivo, a imputabilidade (porque relacionado à qualidade 

do sujeito), que é a capacidade de praticar ato ilícito431. 

Doutrina tradicional432, entretanto, sob os auspícios do revogado Código de 

1916 e na trilha de questionada literatura francesa433, costumava associar esses elementos 

como requisitos da culpa – má tradução do termo faute, que apesar de controverso foi 

mantido no recente Projeto de Reforma da Responsabilidade Civil, onde é definido como a 

violação de uma prescrição legal ou a inobservância de um dever geral de prudência ou de 

diligência434. Mas neste equívoco o trabalho em apreço não incidirá, ficando desde já 

                                                 
427 SCOGNAMIGLIO, Renato. Illecito (diritto vigente). Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET, 1962. v. 

VIII, p. 169. 
428 Costuma-se apontar que o ato ilícito sempre gera responsabilidade, pois são aqueles que, praticados cp, 

infração de um dever legal ou contratual, resultam em dano para outrem. Nesse sentido, para citar um 

exemplo, AMARAL, Francisco. Os atos ilícitos. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; MENDES, 

Gilmar Ferreira; FRANCIULLI NETTO, Domingos (coord.). O novo Código Civil: estudos em 

homenagem ao professor Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. 
429 TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. XX. No 

Brasil, a mesma ideia é lembrada por ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a 

reparação e a pena civil. São Paulo: Atlas, 2013. p. 46. 
430 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 2, p. 288. 
431 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 289. 
432 Segundo Agostinho Alvim, o gênero culpa compunha-se de um elemento objetivo referente ao dever 

violado, que poderia ter natureza de dever jurídico ou de dever moral determinado, e de outro elemento 

subjetivo, a imputabilidade do agente, que por sua vez era composta (1) pela possibilidade do agente 

conhecer o dever e (2) pela possibilidade dele observá-lo. Pelo primeiro sentido, apenas haveria culpa se 

existisse possibilidade de conhecer o dever, o que excluiria a responsabilidade do incapaz. Pelo segundo 

elemento da imputabilidade, haveria culpa se, sendo possível observar o dever, o agente dolosamente não o 

fizesse (ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1972. p. 246-255). 
433 Giorgio Cian atribui a dificuldade de estudar o instituto do ato ilícito, na Itália, à influência dos autores 

franceses, que oscilam “tra un concetto onnicomprensivo di ‘faute’, che è praticamente sinônimo di atto 

illecito, e altre impostazioni più analitiche (...)” (CIAN, Giorgio. Antigiuridicità e colpevolezza: saggio 

per una teoria dell’illecito civile. Padova: CEDAM, 1966. p. 30). 
434 No curso da curiosa reforma do direito das obrigações francês, que ignorou o direito da responsabilidade 

civil em geral e, em particular, a responsabilidade contratual (MEKKI, Mustapha. Le projet de réforme du 

droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile. p. 

1. Disponível em: https://www.mekki.fr/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf. Acesso em 08 jan. 

2019), foi proposto pelo então ministro da Justiça Jean-Jacques Urvoas, um Projeto de Reforma da 
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assentado que, por culpa, definiremos, seguindo a dogmática alemã, apenas o fenômeno 

moral que inclui a vontade dirigida a um resultado ilícito ou a omissão dos cuidados 

necessários à boa marcha da vida em comum435. 

Seja como for, diante das dificuldades terminológicas e estruturais que 

percebemos na doutrina civil e diante do reconhecimento, de alguma forma pacífico, de 

que a evolução na análise da conduta fora levada a efeito pelo direito penal436, optamos por 

principiar estudando a teoria do delito segundo este, para posteriormente destacar os 

pontos de confluência com a dogmática daquele, haja vista partirmos do princípio de uma 

compatibilidade ontológica do ilícito, como teremos oportunidade de ver ao longo do 

capítulo. Não se ignora, por outro lado, que importante setor da doutrina não vê como 

                                                                                                                                                    
Responsabilidade Civil, apresentado ao Senado em 13 de março de 2017 (disponível: 

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf. 

Acesso em 08 jan. 2019). Tal projeto traz importantes contribuições para a responsabilidade civil, seja 

consolidando a jurisprudência francesa, seja inovando com a previsão, dentre outros assuntos, da função 

preventiva e a disciplina dos punitive damages. No que nos toca, contudo, o projeto dispõe no art. 1.241 

que “On est responsable du dommage causé par sa faute” (em tradução livre: somos responsáveis pelos 

danos causados por nossa falta). O art. 1.242, por seu turno, traz, como pontuamos, uma definição de faute: 

“Constitue une faute la violation d'une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence 

ou de diligence”. O emprego de preposição alternativa no conceito causa-nos certo embaraço. Mustapha 

Mekki chega mesmo a dizer que se trata de uma concepção objetiva da faute, que dispensa a 

imputabilidade como uma condição daquela e passa a contemplar a possibilidade de se responsabilizar, por 

faute, uma pessoa privada de discernimento (MEKKI, Mustapha. Le projet de réforme du droit de la 

responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile. p. 11. 

Disponível em: https://www.mekki.fr/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf. Acesso em 08 jan. 

2019). Rumo correlato foi tomado pelo recente Código Civil e Comercial argentino, que em seu art. 1.750, 

primeira parte, prevê a responsabilização mesmo em caso de ato involuntário (Art. 1750. Daños causados 

por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de 

equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742). Para a doutrina, ato involuntário é aquele executado 

sem discernimento, intenção ou liberdade, e que não deixa de ser igualmente ilícito, porque o art. 1.717 

consagra certa antijuridicidade objetiva (Art. 1717. Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa 

un daño a otro es antijurídica si no está justificada) (CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián; 

HERRERA, Marisa. Código civil y comercial de la Nación comentado. v. 4. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Infojus, 2015. p. 467. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-

comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf. Acesso em 08 ago. 2017). Não obstante, de se 

pontuar com Méndez Sierra que, mesmo na hipótese, por se tratar de um comportamento humano, haverá 

um mínimo de participação subjetiva (MÉNDEZ SIERRA, Eduardo C. Responsabilidad civil por acto 

involuntario en el Código Civil y Comercial. El derecho, Buenos Aires, v. 55, n. 14.188, p. 1-8, 24 de 

mayo de 2017. p. 7). Voltaremos adiante a essa discussão.  
435 “Os autores alemães consideram a culpa como fenômeno exclusivamente moral, compreendendo o dolo, 

vontade consciente dirigida a resultado ilícito, e a culpa do direito romano, entendida como a omissão do 

cuidado exigido na vida dos negócios, cuja observância evitaria o resultado ilícito, não –querido pelo 

agente. Na doutrina servem-se do critério justinianeo do bonus pater familias” (AMARAL, Francisco. Os 

atos ilícitos. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; FRANCIULLI 

NETTO, Domingos (coord.). O novo Código Civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. 

São Paulo: LTr, 2003. p. 155). 
436 A preocupação em estabelecer uma análise tópica, como o faz a doutrina italiana ao tentar construir seu 

conceito de danno ingiusto, ou de preencher a cláusula geral de dano, como nos casos francês e brasileiro, 

arrojou o estudo do ato ilícito como noção geral e abstrata, que já era incipiente, para uma zona cinzenta da 

dogmática civilista. A propósito do danno ingiusto, vale anotar advertência de Giorgio Cian, para o qual 

“la dottrina italiana si è finora preoccupata di stabilire quali fattispecie siano generatrici di responsabilità, 

piuttosto che di studiare l’illecito come nozione generale e astratta” (CIAN, Giorgio. Antigiuridicità e 

colpevolezza: saggio per una teoria dell’illecito civile. Padova: CEDAM, 1966. p. 24). 
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profícuo o esforço a que nos dedicaremos. Oliveira Ascensão, por exemplo, apesar de 

reconhecer certa paralisia da doutrina civil a sugerir certo confronto com a rica elaboração 

realizada a nível de direito penal, termina por concluir que, “ao contrário do que poderia 

parecer, não são grandes as consequências práticas, em matéria da responsabilidade civil, 

da substituição da noção corrente do ilícito pela de um ilícito ‘finalista’”437. Todavia, não 

nos parece que um sistema lastreado em uma cláusula geral de dano e a necessidade de se 

fazer frente a novas condutas emanantes de risco endossem a impressão abonada pelo 

respeitado autor português. 

Frente à necessária justificação do quanto esboçado aqui e do inadmissível 

perpetuamento da confusão entre ilicitude ou antijuridicidade e culpa, cumpre examinar 

mais de perto o capítulo da composição do ilícito, sem qualquer pretensão a esgotar a 

matéria e, muito menos, de formular uma teoria geral do ilícito438. 

 

 

4.1.2 Teoria geral do delito e o diálogo entre responsabilidades 

 

O exercício de análise do ato ilícito exige, mesmo no campo privatista, 

recuperar lições do direito penal, uma vez reconhecida certa compatibilidade ontológica 

entre os ilícitos disciplinados por cada um desses ramos dogmáticos, como veremos na 

sequência. Também Hedemann consentia em que o direito dos atos ilícitos estava muito 

próximo ao direito penal, considerando que, apesar de suas singularidades, direito civil e 

direito penal continuavam irmanados439. 

Apesar de incomum, o paralelo não é desconhecido do direito civil brasileiro. 

O clássico José de Aguiar Dias já remetia à doutrina de Merkel quando tratava do ilícito 

em sentido estrito, chegando inclusive a defender, na linha de André Tunc440, um 

                                                 
437 ASCENSÃO, José de Oliveira. A teoria finalista e o ilícito civil. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. Lisboa, v. XXVII, p. 9-28, 1986. p. 14. 
438 “[...] una teoria generale dell’illecito, intesa come una formula o come un insieme di formule che 

consentano di distinguere il lecito dall’illecito, o come una sistemazione delle caratteristiche comuni alle 

fattispecie illecite, non è possibile” (TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del 

diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. XX, p. 98). No mesmo sentido, Giorgio Cian: “La grande difficoltà di 

impostare una trattazione completa ed organica della teoria dell’illecito non troverebbe certo compenso in 

risultati di corrispondente utilità, poichè la vastità della materia e dei problemi da esaminare, non 

consentendo nella’ambito di un solo lavoro un’analisi compiuta, finirebbe per infirmare la validità stessa 

delle conclusioni raggiunte da chi pur volesse sobbarcarsi a tale oneroso compito” (CIAN, Giorgio. 

Antigiuridicità e colpevolezza: saggio per una teoria dell’illecito civile. Padova: CEDAM, 1966. p. 28-

29). 
439 HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 

1958. v. 3, p. 509. 
440 Não obstante reconhecesse a autonomia de cada um desses ramos do direito, Tunc notava a existência de 

pontos de contato entre ambos. Um dos mencionados pelo autor é a convergência de objetivos da 
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fundamento comum à responsabilidade civil e à penal, fundamento este expresso no 

princípio da prevenção441. A evolução da teoria do delito no sentido refinado a partir do 

finalismo, no entanto, conduz-nos a revisitar o legado de citado autor e os vínculos do 

direito civil com o penal. Não simplesmente por ter a dogmática penalista perseverado em 

estudar o tema desde a cisão objetiva da responsabilidade em civil ou penal, mas 

especialmente por existir um conceito ôntico-ontológico geral de conduta, a que mesmo o 

direito penal faz referência442. Nesse sentido, não seria empáfia referir-se a uma 

compatibilidade ontológica entre o ilícito civil e o penal, a justificar, no plano material, 

uma abordagem sincrônica de ambos, na medida em que variam, ainda que de forma 

relativizada443, apenas quanto à natureza dos interesses lesados e às suas consequências 

enquanto reação do ordenamento jurídico444. 

Contrariamente a esse elenco, Alfredo Orgaz assumia a tipicidade, para o 

ilícito penal, e o dano, para o ilícito civil, como únicos elementos particulares e distintivos 

das espécies de ilícitos, não obstante reconhecesse que ambas partilhassem dos elementos 

ilicitude e culpabilidade445. 

Neste tópico, pretendemos analisar a estrutura do ilícito, conforme formulada 

pela teoria geral do delito, e a forma como ela pode ser empregada no direito civil, abrindo, 

assim, caminho para rebater, no tópico seguinte, o critério proposto por Orgaz, de modo a 

discutir a tipicidade e a essencialidade do dano para o ilícito civil. Além disso, como 

                                                                                                                                                    
responsabilidade civil e penal, que teriam, uma e outra, efeito de prevenção (TUNC, André. La 

responsabilité civile. 2. ed. Paris: Economica, 1989. p. 49-50). 
441 “O interesse em restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano é a causa geradora da 

responsabilidade civil. Seu fundamento deveria, pois, ser investigado em função daquele interesse, que 

sugere, antes de tudo, o princípio da prevenção, sem excluir, naturalmente, outros princípios, que o 

completam. Encontram-se, portanto, em suas raízes, a razão primeira da responsabilidade penal e da 

responsabilidade civil” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1995. v. 1, 42). 
442 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
443 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. 
444 TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. XX, p. 

90. Jiménez de Asúa também admite a compatibilidade de ambas figuras: “A nuestro juicio, el delito, como 

la infracción civil, caen en el ámbito común de lo injusto culpable. Es decir, que a nustro entender, lo 

injusto civil, administrativo y penal tienen un mismo origen y sólo se separan al llegar a las consecuencias. 

No ignoramos que figuras eminentes de la Filosofía jurídica y escritores notables de Derecho penal han 

mantenido tesis opuestas. (…) Como ya hemos dicho, este problema extravasa del restricto perímetro de 

una distinción terminológica, para referirse nada menos que al concepto del Derecho penal propiamente 

dicho. Los que creen que nuestra disciplina es constitutiva, afirman la existencia de un injusto penal 

propio; los que creemos que nuestra rama jurídica es meramente garantizadora, nos pronunciamos por que 

lo injusto sea general al Derecho” (JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho 

penal. 2. ed. México: Hermes, 1954. p. 287-288). 
445 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible: actos ilícitos. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1967. p. 7. 
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consequência dos resultados obtidos, tencionamos endossar o reconhecimento de um 

profundo diálogo entre a responsabilidade penal e a civil, que se bem deflua da tradição 

histórica446 e de uma concepção do ordenamento jurídico enquanto unidade447, não reduz o 

instituto da responsabilidade a um conceito unitário, superado por Jean Domat, cujas lições 

foram, posteriormente, acolhidas pela codificação napoleônica, que consagrou a autonomia 

total entre ambas espécies de responsabilidade448. 

 

 

4.1.2.1 Teoria geral do delito no direito penal 

 

Chama-se “teoria do delito” à parte da ciência penal que se ocupa de explicar o 

que é o delito e quais são suas características449. É uma construção dogmática que, se bem 

variante ao longo da história, fornece um método para decidir quando, no caso concreto, 

uma conduta será qualificada como delitiva. Esse método, tal como prepondera hoje, segue 

uma concepção estratificada do conceito de delito que, embora reconhecendo a unidade 

                                                 
446 “La responsbailité civile se développe en empruntant des traits caractéristiques à la responsabilité pénale 

[caracter coletivo, pessoal e subjetivo]. La forte prégnance de l’esprit communautaire et de la solidarité 

familiale implique ainsi l’application d’une responsabilité collective. Cependant, la prédominance de la 

responsabilité individuelle a des incidences sur la mise en oeuvre de la garantie de la collectivité. En effet, 

la recherche de l’auteur principal doit toujours précéder une éventuelle action contre la communauté. Cette 

prépondérance de la responsabilité personnelle directe se traduit notamment par la mise en exergue de la 

faute personnelle. Le développement des villes constitue un cadre favorable à son expansion. En effet, le 

seigneur assume envers l’ensemble des membres de la cité des obligations, comme ces derniers supportent 

des devoirs à son égard. Le respect mutuel entre les divers individus composant cette communitas 

s’impose. L’importance essentielle accordée au maintien de la paix justifie les mesures visant à organiser 

les rapports internes, mais tendent également à la protection à l’égard de toutes les atteintes extérieures. La 

casuistique des faits dommageables, trait caractéristique des coutumiers et des chartes, témoigne de cet 

attachement à la pax” (DESCAMPS, Olivier. Les origines de la responsabilité pour faute personnelle 

dans le code civil de 1804. Paris : LGDJ, 2005. p. 259). 
447 “Lo que sí interesa a nuestra finalidad es sostener enfáticamente el concepto de unidad del ordenamiento 

jurídico y el propósito común de todas las ramas del derecho. La separación de éstas obedece a una 

necesidad elemental de sistematización, tanto en el aspecto legislativo como en el científico, pero no 

supone un objetivo final distinto. Queda claro, entonces, que las normas no pueden contradecirse ni 

enfrentarse, y deben obrar armoniosamente en procura del resultado deseado: armonizar las conductas 

intersubjetivas” (TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Buenos 

Aires: Editorial Hammurabi, 1981. p. 15). 
448 Muito diferentes, sem espaço a quaisquer dificuldades práticas, as duas noções de responsabilidade 

guardam, todavia, diversos pontos em comum. André Tunc, por exemplo, cita (1) que uma mesma ação 

pode constituir uma causa de responsabilidade civil e penal, (2) que certas sanções são mistas e (3) que há 

uma convergência de ambas responsabilidades em função do objetivo de prevenção (TUNC, André. La 

responsabilité civile. 2. ed. Paris: Economica, 1989. p. 48-50). Também Geneviève Viney pontua, como 

tendências à aproximação, (1) o reforço do vínculo entre ação civil e ação pública e (2) a admissão de uma 

responsabilidade mais objetiva e socializada. Entretanto, a autora destaca a existência de limites à dita 

aproximação, primeiro, porque não ameaça as conquistas essenciais precedente, segundo, porque a 

responsabilização penal não admite securitização, como acontece com os seguros de responsabilidade civil 

(VINEY, Geneviève. Traité de droit civil – introduction à la responsabilité. 3. ed. Paris : LGDJ, 2008. p. 

166-171, 177-178). 
449 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
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deste, opta por uma definição sequencial, no sentido do modelo finalista de Welzel450, de 

modo a cada elemento posterior do conceito pressupor o anterior. Nesse sentido, se por um 

lado, genericamente e em princípio, o delito se refira a uma conduta humana451, por outro, 

ele se integra por caracteres específicos, tomados do modelo de Liszt-Beling, mas 

reformulados sob a noção de ação final452. Tais caracteres específicos seriam a tipicidade, a 

antijuridicidade e a culpabilidade. 

Uma análise escorreita não pode, contudo, prescindir de um exame da conduta, 

avançando afoitamente sobre seus predicados, sob o pretexto de que a mera referência à 

conduta deixaria a descoberto uma defesa conveniente dos cidadãos. Se, por um lado, uma 

tal constatação é verdadeira, por outro, não se pode deixar de acompanhar Eugenio 

                                                 
450 Por “definição sequencial” queremos referir o estudo do delito a partir de seus caracteres específicos, que 

aumentam o peso da imputação à medida que se passa de uma categoria a outra. Ou seja, referimo-nos à 

tipicidade, à antijuridicidade e à culpabilidade (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 245-252). Destaque-se, contudo, que a adoção desse paradigma, 

seguindo o comumente referido na doutrina, não ignora as advertências de Pablo Sánchez-Ostiz acerca de 

um menosprezo da manualística dos últimos anos quanto à história da teoria do delito, o que seria 

responsável por passar a falsa impressão de que esta teoria seria o ponto de partida da dogmática penal 

(SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo. Imputación y teoría del delito: la doctrina kantiana de la imputación y su 

recepción en el pensamiento jurídico-penal contemporáneo. Buenos Aires: B de F, 2008). Se, apesar dessa 

advertência, partirmos do que se convencionou referir como conceito clássico do delito, perceberemos o 

longo caminho que precisou ser trilhado, através da sucessão de diversas escolas de pensamento, até chegar 

no conceito moderno de delito, hoje, ameaçado por uma construção que se está sedimentando no terreno da 

teoria da ação e que concebe a conduta a partir das normas que a definem – trata-se da teoria da ação 

significativa, iniciada por Tomás Vives Antón e divulgada, no Brasil, por Paulo César Busato. A despeito 

do que vem sendo propalado hoje, o que se assentou como conceito moderno da teoria do delito é uma 

doutrina welzeliana, que deslocou a análise dos elementos subjetivos do delito para o momento da 

tipicidade. Combatendo a doutrina causalista, Welzel defendeu que toda ação humana é uma vontade 

consciente direcionada a um fim, que determina o acontecer causal. Assim, a ação humana é um 

acontecimento final, podendo o homem, dentro de certos limites, prever as consequências de sua conduta, 

dirigindo sua atividade, conforme um plano, para esses fins. A finalidade estaria, portanto, ínsita ao tipo, 

como finalidade da ação, mesmo no crime culposo, cuja parte essencial estaria no desvalor da ação, que 

não observou os deveres de cuidado. Nesse diapasão, não seria aceitável deixar de considerar a finalidade 

logo no primeiro momento da análise da conduta, pois o tipo penal não podia descrever condutas apenas de 

forma objetiva. Como resultado, o tipo concebido, inicialmente, por Beling como tipo objetivo, passou a 

conviver com elementos subjetivos, quais sejam o dolo e a culpa. Por outro lado, deslocando-se esses 

elementos para o tipo, Welzel conferiu um aspecto meramente normativo à culpabilidade, que passou a ser 

simples juízo de reprovabilidade da conduta típica e antijurídica, e distinto do objeto da reprovação (a 

conduta humana), que se situa no injusto. Essa nova configuração da culpabilidade não retira, porém, seu 

caráter de elemento constitutivo da estrutura do crime, como pretendeu doutrina encabeçada por Damásio 

de Jesus e que foi dominante no Brasil (COSTA, Helena Regina Lobo da. Teoria do injusto penal. In: 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; NETTO, Alamiro Velludo Salvador; SOUZA, Luciano Anderson de 

(coord.). Direito penal na pós-modernidade – escritos em homenagem a Antonio Luís Chaves Camargo. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015). De qualquer forma, em que pese seu criticado ontologismo, superado 

posteriormente pelas construções funcionalista (seja a dualista de Roxin, seja a monista de Jakobs), o fato é 

que domina, na moderna dogmática penal, um conceito de delito, em muito, tributário ao finalismo de 

Welzel, que não só conduziu a ação humana ao centro da teoria do delito, como combateu uma concepção 

meramente causal da ação. É esse nosso referencial para a análise do ato ilícito. 
451 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
452 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. 
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Zaffaroni, para quem o conceito de conduta é o alicerce que sustenta todo o edifício da 

teoria do delito453. Comecemos, então, por estudá-la. 

Conforme a teoria causal-naturalista da ação, elaborada por Franz von Liszt no 

final do século XIX, a conduta seria o movimento corporal voluntário que produz 

modificações no mundo exterior. Apesar de constituído por manifestação de vontade, 

resultado e relação de causalidade, o conceito não trazia qualquer referência ao conteúdo 

de dita manifestação454. Não obstante os esforços do início do século XX, foi apenas a 

partir da década de 1930 que graças aos estudos de Hans Welzel sobre a ação final, que foi 

possível determinar esse conteúdo, expresso na fórmula de que a ação não é um simples 

acontecer causal, mas é o resultado de uma projeção psicológica dirigida por um fim. 

Assim, por conduta passou-se a entender o fato humano voluntário, qualificado 

por uma intenção, ainda que interiorizado e expresso em um proceder automático, 

inconsciente. Apenas fatos humanos decorrentes de uma vontade dirigida finalisticamente, 

poderiam ser tomados como conduta e decompostos, em seu conceito, nos três momentos 

de análise do delito. Mas uma tal concepção precisou, posteriormente, ser redimensionada, 

haja vista a existência de condutas que, apesar de conduzidas por um fim, não eram 

reprovadas em função desse fim eleito, mas em razão dos meios empregados para atingi-lo. 

Para estas, ditas culposas, o ilícito está em não se ter cumprido o dever objetivo de 

cuidado455. 

Apesar das críticas que sofreu, era evidente a vantagem da teoria finalista, em 

conseguir diferenciar situações que, embora produzissem um mesmo resultado, diferiam, 

uma da outra, pelo sentido da vontade empregado. Assim, a ação do médico cujo paciente 

morre na mesa de operações e a do assaltante que mata a vítima, não deveriam ser 

igualmente valoradas, como o fazia a teoria da ação causal, limitada ao resultado em si, 

antes deveriam redundar em juízos diferentes. A teoria da ação final permitiu essa 

duplicidade de consideração que radica, conjuntamente, no desvalor da ação e no desvalor 

do resultado456. 

Estariam, de qualquer forma, excluídos da noção não só os fatos da natureza, 

como as hipóteses de fato humano involuntário457 e os hoje penalmente controvertidos 

                                                 
453 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
454 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 259. 
455 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. p. 74-80. 
456 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. p. 84. 
457 Zaffaroni trata dos casos de força física irresistível e de estados de inconsciência. Em relação à primeira, 

considera as hipóteses em que a vis absoluta decorre da natureza ou da ação de um terceiro, diferenciando-
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fatos da pessoa jurídica458. Todavia, não obstante todo o significado que teve em termos do 

debate causalismo vs. finalismo, na atualidade, talvez em decorrência das novas teorias que 

foram sendo propostas459, a ação cumpre somente uma função negativa, selecionando, na 

teoria do tipo, o que representa o meio adequado da qualidade de atuar, ou seja, encerrando 

o que pode e eliminando o que não pode constituir-se numa ação460.  

É na extensão da teoria do tipo que se situa o primeiro dos caracteres da teoria 

do delito: a tipicidade. Por tipicidade entende-se a qualidade de uma conduta de 

conformar-se a um tipo descritivo da lei. Da definição percebe-se que tipo e tipicidade, 

apesar de semelhantes, são termos que representam realidades diferentes, referindo-se o 

primeiro à fórmula legal e a segunda à conduta do agente. 

Expressão mais alta do princípio da legalidade, os tipos legais são compostos 

por elementos objetivos e subjetivos461. Os primeiros são descritivos e contêm, geralmente, 

em sua formulação, o sujeito ativo, a ação típica e o resultado punível. A previsão desses 

elementos não significa, porém, a inclinação por tipos exclusivamente fechados, nem a 

vedação ao emprego de normas penais em branco462. O tipo subjetivo, por sua vez, na 

esteira da teoria final da ação, é representado pelo dolo, como elemento geral, e pelos 

                                                                                                                                                    
a da coação e das situações em que o agente se coloca, voluntariamente, sob os efeitos de uma força física 

irresistível. Dentro dessa primeira causa de exclusão da conduta não cabem os estados emocionais (art. 28, 

CP), o que não elimina a possibilidade de vis maior interior, como no exemplo dos movimentos reflexos, 

que têm origem no próprio corpo dos indivíduos, mas ensejam movimentos não controláveis pela vontade. 

Já a segunda causa de exclusão, por nós referida como “estados de inconsciência”, é a incapacidade 

psíquica de conduta, como nos casos de sonho fisiológico e de transe hipnótico. Sendo a análise do 

conceito de ilícito estratificada e havendo, em vários estratos, a exigência de requisitos subjetivos, a cada 

um deles corresponderá certa capacidade psíquica que, não ocorrendo, desfigurará o ilícito. Assim, fala-se 

em uma capacidade psíquica de vontade para que haja conduta, outra para que haja tipicidade e uma 

terceira para que haja culpabilidade (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual 

de direito penal brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001). 
458 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2018. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. v. 1, p. 273-277. 
459 Discorrendo sobre a teoria da ação significativa, Bitencourt anota que “atualmente, o conceito de ação 

(conduta ou comportamento) resume-se na ideia de conduta típica, isto é, não há um conceito geral de 

ação, mas tantos conceitos de ação como espécies de condutas relevantes (típicas) para o Direito Penal, 

segundo as diversas características com as que são descritas normativamente” (BITENCOURT, Cezar 

Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 269). Ao que conclui, 

dizendo que “a concepção significativa da ação, que constitui um dos pressupostos fundamentais desta 

orientação, sustenta que os fatos humanos somente podem ser compreendidos pode meio das normas, ou 

seja, o seu significado existe somente em virtude das normas, e não é prévio a elas; por isso mesmo é que 

se fala em tipo de ação, em vez de falar simplesmente em ação ou omissão ou até mesmo em ação típica” 

(p. 270). 
460 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural 

Paulista, 2002.  
461 ROXIN, Claus. Teoría del tipo penal: tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1979. p. 74-80. 
462 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006. 
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denominados elementos subjetivos especiais ou acidentais463. Essa estrutura complexa 

permanece inalterável, mesmo diante do crime culposo, quando a finalidade ínsita ao tipo 

se adensa no desvalor da ação, expresso na inobservância do dever de cuidado. Com base 

no tipo, a tipicidade pode implicar certa contrariedade com a ordem normativa, não se 

confundindo, por isso, com a antijuridicidade. 

O tipo pode ostentar diversas estruturas, seja exigindo efetiva lesão a um bem 

jurídico tutelado, seja se satisfazendo com a simples produção de um perigo. 

Diferentemente dos crimes de lesão, cujo desvalor recai sobre o resultado, os de perigo 

desvaloram a conduta do agente, sendo classificados, tradicionalmente464, em perigo 

concreto, quando o desvalor da conduta precisa ser comprovado em vista da situação real 

de risco corrida pelo bem jurídico protegido (perspectiva ex post), e em perigo abstrato, 

quando a lei contenta-se com sua simples prática da ação tida por perigosa (perspectiva ex 

ante)465. O tipo de perigo abstrato atribui a qualidade de crime a determinadas condutas, 

independentemente da produção de um resultado externo. Sob os influxos da sociedade 

atual, marcada por um risco de origem antrópica, cujos nexos causais são de difícil 

estabelecimento, os crimes de perigo abstrato, ademais de manter seu tradicional emprego 

na restrição dos riscos em atividades de alto potencial lesivo e nos casos em que a 

comprovação do nexo causal é difícil, são chamados, não sem alguma controvérsia, para 

fazer frente ao risco interacional e aos delitos por acumulação466. 

                                                 
463 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Elementos subjetivos do tipo: teorias do dolo e da culpa. In: 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; NETTO, Alamiro Velludo Salvador; SOUZA, Luciano Anderson de 

(coord.). Direito penal na pós-modernidade – escritos em homenagem a Antonio Luís Chaves Camargo. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015. Acerca dos elementos subjetivos especiais, Cezar Bitencourt anota que 

eles especificam o dolo, podendo ser classificados, ainda que a título exemplificativo, em delitos de 

intenção, delitos de tendência, especiais motivos de agir e momentos especiais de ânimo (BITENCOURT, 

Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 321-325). 
464 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 254. 

Alexis de Brito critica uma classificação binária do perigo em concreto e abstrato, propondo que existam 

graus de perigo como existem graus de tentativa (BRITO, Alexis Augusto Couto de. Crimes de perigo e 

teoria da imputação objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2008). 
465 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate sobre o 

bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 49, 

p. 89-147, jul./ ago. 2004. p. 120. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 254. 
466 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. Também Silva Sánchez destaca a aptidão dos crimes de perigo abstrato para a sociedade pós-

industrial, de objetiva insegurança. Para este autor, já há algum tempo os especialistas deixaram de se 

preocupar em neutralizar os novos riscos, preferindo aprofundar-se em critérios de distribuição eficiente 

dos mesmos. Assim, tendo em vista o contexto de incerteza em que tais danos eclodem, produzindo 

resultados, muitas vezes, distantes no tempo e espaço, e a dificuldade incrementada em compreender os 

nexos causais, os delitos de resultado mostrar-se-iam crescentemente insatisfatórios, recomendando o 

recurso a tipos de perigo. Paralelo a estes, cresceria também o emprego dos delitos de comissão por 

omissão e a necessidade de responder à criminalidade de massas (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A 

extensão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002). 
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Em sede de debate pós-finalista, discute-se se os delitos de perigo abstrato 

seriam delitos de lesão, delitos formais, delitos de periculosidade ou se seriam 

inconstitucionais. Limitando-nos a uma análise superficial, poderíamos dizer que os crimes 

de perigo abstrato enquanto delitos de lesão elegem como bem passível da proteção penal 

um bem difuso, como a segurança, sem qualquer referência à conduta concreta ou à sua 

periculosidade. Já enquanto delitos formais, os crimes de perigo abstrato seriam 

coincidentes com a mera prática da ação típica, sem o exame dos outros elementos da 

teoria do delito. Para quem os concebe como inconstitucionais, eles seriam incompatíveis 

com o Estado Democrático de Direito, que funda o exercício do ius puniendi na proteção 

exclusiva de bens jurídicos e na premissa da lesividade. Por fim, enquanto delitos de 

periculosidade, abordagem adotada por Pierpaolo Bottini, o fundamento último dos delitos 

de perigo abstrato seria o desvalor da ação, não no sentido formal da adequação típica, mas 

sob a perspectiva do desvalor do resultado, o que permitiria entrever um novo elemento 

típico, a se exigir da conduta, mas referindo-se ao resultado: a periculosidade467. 

A ação que interessaria ao direito penal, sob essa última perspectiva, seria, em 

suma, a que cria condições potenciais para o surgimento do resultado (periculosidade 

objetiva da conduta), deslocando a intencionalidade do agente para um momento de 

verificação posterior, o que excluiria do âmbito de aplicação do direito penal todas as 

condutas que não ofereçam riscos intoleráveis a bens jurídicos protegidos, ainda que 

praticadas com intencionalidade. Isso demonstraria a importância e a centralidade do bem 

jurídico na dogmática penal, a justificar o desvalor da ação atrelado às consequências que 

sua prática acarreta468. Nesse sentido, o injusto penal viria jungido não só à conduta e ao 

resultado em si mesmos, mas à periculosidade como fator objetivo que abriga a potência 

do resultado lesivo e que é reconhecível pelo agente no momento da prática do ato469. 

Essa mesma constatação vem exposta na teoria da imputação objetiva, ponto de 

partida para que o risco entrasse para o núcleo do comportamento típico. Influenciada pela 

                                                 
467 Acompanhando essa posição e criticando aqueles que associam a tipificação do ilícito como uma proteção 

em campo antecipado, BRITO, Alexis Augusto Couto de. Crimes de perigo e teoria da imputação 

objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2008. 
468 Luís Greco, apesar de defender a legitimidade dos crimes de perigo abstrato, opõe-se a essa constatação da 

centralidade do bem jurídico para a sua definição. Para ele, “a legitimação de perigo abstrato não deve ser 

discutida à luz de considerações sobre o bem jurídico, e sim sobre outro tópico, que alguns autores 

começam a chamar de ‘estrutura do delito’ (Deliktstruktur). Ao tratar do bem jurídico, está-se diante da 

pergunta: o que proteger? Ao tratar da estrutura do delito, o problema já não é mais o que proteger, e 

sim: como proteger?” (GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma 

introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 12, n. 49, p. 89-147, jul./ ago. 2004. p. 117-118). 
469 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011.  
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teoria privada do risco, a imputação objetiva, no direito penal, surgiu como um caminho 

para superar as teorias causais e para equacionar os problemas do nexo de causalidade470, 

de forma a atribuir a uma pessoa um fato a partir dos dados concretos, distinguindo os 

resultados fortuitos daqueles que podem ser imputados a alguém471. Larenz, partindo do 

pensamento de Hegel, desenvolveu a teoria da imputação objetiva, no direito civil, para 

fincar limites entre os fatos próprios e os acontecimentos acidentais. Seguindo o caminho 

trilhado por ele, Honig introduziu, no direito penal, a imputação, como critério central e 

anterior à causalidade, ao que foi seguido pelos finalistas, que igualmente atacaram os 

processos causais como determinantes da lesão ao bem jurídico, e enalteceram a ação 

como centro de toda análise dos fatos relevantes472. Mas foi a partir dos pós-finalistas, 

especialmente de Claus Roxin, que a criação ou o incremento de um risco proibido foi 

incluído, ao lado da relação de causalidade, como fundamento da imputação jurídico-

penal473. 

Para Roxin, ao desenvolver a teoria da imputação objetiva, a tipicidade 

objetiva não decorreria da prática de uma conduta contrária à lei, nem da presença de um 

resultado lesivo, mas do risco inerente ao comportamento que se reflete na lesão não 

desejada pelo direito474. Centrada no risco, ela oferece critérios para a avaliação da 

periculosidade da conduta nos delitos de resultado. Tais critérios seriam a criação de um 

risco não permitido para o objeto da ação, a realização do risco não permitido e que este 

risco se encontre dentro do alcance do tipo, afastando-se a incidência do princípio da auto 

                                                 
470 “Na realidade, a teoria da imputação objetiva tem natureza complementar, uma vez que não despreza de 

todo a solução oferecida pela teoria da conditio, pois admite essa solução causal” (BITENCOURT, Cezar 

Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 297). 
471 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural 

Paulista, 2002. Também Alamiro Velludo Salvador Netto: “A teoria da imputação objetiva, desde os 

primórdios de seu surgimento, tem como finalidade precípua resolver o problema da imputação de um 

determinado resultado a um ato prévio realizado pelo autor” (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 

Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 137). Acerca da terminologia 

empregada, “a imputação objetiva se chama ‘objetiva’ não porque circunstâncias subjetivas lhe sejam 

irrelevantes, mas porque a ação típica constituída pela imputação – o homicídio, as lesões, o dano etc. – é 

algo objetivo, ao qual só posteriormente, se for o caso, se acrescenta o dolo, no tipo subjetivo. Ao tipo 

subjetivo pertencem somente elementos subjetivos do tipo, como o dolo e os elementos subjetivos do 

injusto. Conteúdos de consciência que não são elementares do tipo, mas que têm importância unicamente 

para o juízo de perigo ou para a distribuição da responsabilidade entre os diversos participantes, dizem 

respeito à imputação ao tipo objetivo” (ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, São Paulo, v. 9, n. 38, p. 11-31, abr./ jun. 2002. p. 25). 
472 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural 

Paulista, 2002. 
473 “O grande progresso que trouxe a teoria finalista da ação limita-se, porém, ao tipo subjetivo. Para a 

realização do tipo objetivo, considera ela suficiente a mera relação de causalidade, no sentido da teoria da 

equivalência” (ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, v. 9, n. 38, p. 11-31, abr./ jun. 2002. p. 12). 
474 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
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responsabilidade475. Esses critérios, entretanto, poderiam ser aplicados inclusive para a 

construção do injusto nos crimes de perigo abstrato476. 

Ostentando a periculosidade em seu tipo objetivo, tal injusto se escora em dois 

suportes: um, ontológico-nomológico, outro, normativo477. O primeiro, estruturador de um 

juízo ex ante de periculosidade, deriva de uma constatação científica, eventualmente 

especulativa, acerca da possibilidade de produção de danos478. O segundo considera a 

realidade cultural, política e social relacionada com a criação de um risco. A 

periculosidade, nesse sentido, traduz a relevância penal do risco, especialmente, para os 

crimes de perigo abstrato. 

Ocorre que a admissão da periculosidade como elemento do tipo exige, dentre 

outras questões, enfrentar as hipóteses em que, posteriormente ao exercício de certa 

atividade, descobre-se que a mesma, até então tida por inócua, é arriscada para o bem 

jurídico. A construção do conceito de periculosidade, a partir da perspectiva ex ante de um 

observador objetivo, colocado no lugar do autor, com os mesmos conhecimentos e 

informações sobre os nexos causais intervenientes, não recomendaria a incidência da 

norma penal nesses casos. A falta de dados acerca da periculosidade não legitima uma 

punição futura, caso se descubra o potencial lesivo de uma atividade posteriormente479. A 

admissão de um posicionamento contrário feriria os dogmas do direito penal, em especial, 

aqueles próximos ao princípio de culpabilidade480. Por outro lado, a demonstração 

                                                 
475 A defesa da teoria da imputação objetiva ainda permitiria, segundo Roxin, solucionar as hipóteses de 

diminuição de risco, de criação de risco permitido, do fim de proteção da norma de cuidado como critério 

da realização do perigo (exigindo que o tipo abranja o resultado obtido), e de atribuição ao âmbito de 

responsabilidade de terceiros. Para todos esses casos, a teoria conseguiria explicar o por quê da não 

imputação (ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, v. 9, n. 38, p. 11-31, abr./ jun. 2002. p. 17-20). 
476 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
477 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
478 O elemento nomológico, derivado do estudo das leis que presidem aos efeitos naturais, apoia-se em nexos 

causais que podem, perfeitamente, decorrer de evidências científicas, tomadas da regularidade da 

associação entre uma conduta ou um resultado lesivo ou de perigo. O risco ontológico, por sua vez, haja 

vista os limites do tipo penal, inapto a descrever o que realmente é (Sein), apenas serve como referencial 

indireto do tipo, o que inflaciona o suporte normativo, culturalmente concebido, como parâmetro direto a 

ser recorrido (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006). 
479 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
480 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 45-47. 

A propósito, o autor destaca que o conceito de culpabilidade tem um triplo sentido, podendo respeitar a um 

fundamento da pena (ao lado da tipicidade e da antijuridicidade), a um elemento da determinação ou 

medição de pena (impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela ideia de culpabilidade) 

ou a um conceito contrário à responsabilidade objetiva (ninguém responderá por resultado absolutamente 

imprevisível, se não tiver agido com dolo ou culpa). É a esse último sentido que fazemos referência quando 
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científica de que uma atividade tida por lesiva é inócua, afastaria a periculosidade da ação 

proibida pelo direito penal e, como resultado, a tipicidade. 

Em suma, tem-se um conceito de tipo penal redefinido481, abrigando em seu 

núcleo um novo elemento, demandado pela sociedade do risco e que permite distinguir 

condutas conforme sejam refratárias do princípio da precaução ou daquele preventivo. 

Segundo Pierpaolo Bottini, a gravidade que informa uma e outra condutas, em seu sentido 

para o direito penal, decorre do grau de conhecimento que a ciência tem de ambas, 

resultando que a sanção daquela conduta revestida pelo princípio da prevenção é mais 

gravosa e urgente, haja vista a maior certeza no quadro especulativo de seus efeitos, 

fundado em maiores níveis de certeza científica e em evidências estatísticas482. Em vista 

desse quadro, o autor propugna que a presunção de periculosidade nos tipos de precaução 

não pode sustentar sua legitimidade, por importar uma inversão do ônus da prova da 

acusação para o acusado e a mitigação da presunção de inocência deste. Por outro lado, a 

utilização de tipos penais de perigo abstrato para reforçar regras de prevenção é 

plenamente possível e demonstra a vocação do direito, aqui, do direito penal, para evoluir 

em consonância com as demandas da sociedade, não obstante as críticas que podem ser 

dirigidas a esse processo de evolução483. 

Superado o primeiro momento e constatado que a conduta é típica, passa-se à 

análise da antijuridicidade ou ilicitude, segundo a define nosso código, como elemento 

intermediário do conceito de delito. A antijuridicidade, como critério objetivo e distinto da 

culpabilidade, foi originalmente percebida por Ihering, em 1867, ao confrontar a posição 

do possuidor de boa-fé com a do ladrão484. Ainda que ao primeiro não se lhe censurasse a 

conduta, sua situação permanecia desconforme ao direito, como a do segundo. Decorria daí 

uma distinção entre contrariedade objetiva e subjetiva, sobre cuja base desenvolveram-se 

as teorias da antijuridicidade e da culpabilidade. 

                                                                                                                                                    
acompanhamos Pierpaolo Bottini, no sentido de que não se deve punir pelo que realizou aquele cuja a 

atividade é, posteriormente, descoberta lesiva. 
481 Essa redefinição, que incorpora o risco na tipicidade, prescinde de alteração legislativa, mas impõe ao juiz 

um labor interpretativo, que permita aplicar a norma penal de acordo com os princípios do direito penal 

democrático (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011). 
482 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011. 
483 “O Estado preventivo formatado na modernidade busca de maneira frenética e intolerante a segurança tão 

sonhada nas vozes da opinião pública, com o apoio irrestrito da mídia policial e dos movimentos de ‘Lei e 

Ordem’. Se no caso dos delitos de classes altas serão estipulados níveis menos tolerantes dos riscos 

sistemáticos, no caso dos delitos tradicionais a sociedade de risco instaura a desenfreada criminalização de 

condutas de questionável lesividade. A fórmula é tipificar antecipando as restrições e alcançando 

gradativamente uma totalização de controles comportamentais” (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 

Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 117). 
484 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 344-

345. 
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A antijuridicidade representa um juízo de desvalor. Exige, para se configurar, a 

contradição entre uma ação e uma norma jurídica, refletindo a subversão de um estado de 

valor485. A propósito, não se fala, aqui, de mera antinormatividade, pois a conduta que 

viola um preceito proibitivo, pode muito bem arrimar-se na permissividade dada por outro 

preceito, por vezes, situado até em ramo diverso do direito486. Daí o argumento, na linha do 

que defendeu Mayer, de que a tipicidade é só um indício da antijuridicidade, um desvalor 

provisório, porque antijurídica é a conduta antinormativa não permitida por nenhum 

preceito permissivo neutralizador487. Diz-se conduta antinormativa e não conduta típica, 

uma vez que a antijuridicidade, sendo conceito universal, vai além da agressão penalmente 

relevante, incluindo ilícitos de outras áreas, como do direito civil ou do direito 

administrativo. O que há de específico no direito penal é a seleção, por meio da tipificação 

de condutas, de algumas das condutas antijurídicas, em geral as mais graves e danosas. 

Assim, ele não cria a antijuridicidade, apenas se assenhora de uma parte dela, formando 

um setor mais restrito, mas ainda pertencente a um domínio mais genérico, como na 

representação de círculos concêntricos, cujo círculo de maior diâmetro engloba os de 

menor488. 

Mas a antijuridicidade não é um simples juízo formal de contrariedade ao 

ordenamento. Franz von Liszt via nela a possibilidade de contrariar não só o preceito 

positivo (antijuridicidade formal), como ainda a convivência social (antijuridicidade 

material)489. Entretanto esse conceito dualista não passou indene à crítica de Jiménez de 

                                                 
485 “E se o desvalor do resultado pode não existir em todos os delitos, já o mesmo não sucede com o desvalor 

da acção, que aparece sempre, nomeadamente nos casos de tentativa impossível” (FARIA, Jorge Ribeiro 

de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. p. 105). 
486 A ordem jurídica é um complexo de vetores deônticos que interagem entre si. Eventualmente, nessa 

interação, podem surgir antinomias, como no caso de uma norma que proíbe e outra que permite o mesmo 

comportamento (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 205-211). Na estrutura do delito, uma antinomia do tipo 

“proibido-permitido” expressaria, com alguma distorção, uma conduta que, embora proibida, se realizada 

não implicaria antinormatividade, porque a proibição foi neutralizada pela permissão (antinomia própria, 

na dicção de Ferraz Jr). Tomemos o exemplo da pessoa que, em legítima defesa, agride outra. Não obstante 

a proibição de ofender a integridade de outrem (art. 129, caput do CP), essa conduta é permitida, quando se 

tratar de reagir a uma primeira agressão e, como tal, não sancionada (arts. 23, II e 25, ambos do CP). 
487 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Também Jiménez de Asúa: “Según este 

sistema negativo, será antijurídico todo hecho definido en la ley y no protegido por las causas justificantes, 

que se establecen de un modo expreso. En suma, no se nos dice lo que es antijurídico, sino, aunque parezca 

paradójico, lo que es jurídico, como la legítima defensa, ejecución de un derecho, estado necesario, etc.” 

(JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho penal. 2. ed. México: Hermes, 1954. 

p. 289). 
488 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 349-

351. Bitencourt ainda destaca que a independência de instâncias defendida pela jurisprudência só se 

sustenta no plano processual, porque, materialmente falando, a ilicitude é uma só, do que decorrem críticas 

ao “antigo e retórico preconceito de que a decisão extrapenal não faz coisa julgada na área penal (p. 351). 
489 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1.  
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Asúa. Para o tratadista espanhol, o conceito de Liszt confundia antijuridicidade formal com 

tipicidade, de forma que apenas a antijuridicidade material seria, verdadeiramente, 

antijuridicidade490. O mesmo entendimento vem defendido, em nossa doutrina atual, por 

corrente majoritária, que vê a distinção formulada como desnecessária. Não há, pois, ao se 

falar em antijuridicidade, uma simples desobediência à norma, mas uma danosidade social, 

cujo conteúdo é composto, simultaneamente, pelo desvalor da ação e pelo desvalor do 

resultado, representada pela lesão ao bem jurídico tutelado por essa norma491. 

Essa especial forma de conceber a antijuridicidade conduz à admissão de 

excludentes de ilicitude para além daquelas legalmente previstas. Isso não acarreta, como 

poderiam pensar alguns, a aceitação de injustos supralegais, mas apenas traduz a natureza 

dinâmica das relações sociais e a necessidade de contextualização do direito positivo, a 

exigir o abandono de uma concepção estritamente positivista das normas permissivas, em 

favor de uma abertura a princípios gerais do direito, analogia e costumes492. Welzel, nesse 

particular, reportava à controvertida “adequação social das condutas”, que divisava 

historicamente em cada sociedade, certos comportamentos que, por serem socialmente 

éticos, não recebiam a pecha da antijuridicidade493. No Brasil, haja vista a extensão dos 

incisos do art. 23 do Código Penal, são diminutas as hipóteses de ocorrência de causas 

supralegais, mas nada impede seu reconhecimento494. 

Por fim, para constituir-se o delito, o injusto (conduta típica e antijurídica) deve 

ser culpável495. A moderna dogmática penal, superando a teoria psicológica, reconhece à 

culpabilidade a função de fundamentar a reprovação pessoal contra o autor. No Estado 

Democrático de Direito, ela é o ponto básico para a imposição de uma sanção penal, tendo 

em vista uma política criminal e o consenso valorativo de um determinado momento da 

                                                 
490 “Los que seguimos la concepción de Mayer y vemos el orden jurídico como un conjunto basado en las 

normas de cultura, tenemos que rechazar ese absurdo dualismo en lo valorativo. Bien mirado, todo se 

reduce a que von Liszt confunde la antijuridicidad formal con la tipicidad. En suma, la antijuridicidad 

formal es la tipicidad y la antijuridicidad material es la antijuridicidad propia. El error está en que con la 

terminología de Liszt se hace valorativo (normativo) a lo “formal”, que es descriptivo (típico)” (JIMÉNEZ 

DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho penal. 2. ed. México: Hermes, 1954. p. 300). 
491 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 347-

349. 
492 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 359. 
493 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. p. 99. 
494 “Caso típico é o consentimento do ofendido, mas somente aquele que se impõe de fora para dentro, para se 

excluir a ilicitude, sem integrar a descrita típica” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 

penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 361). 
495 “Sobre a base dessa dicotomia, acolhida pelos pandectistas contemporâneos, desenvolveu-se a teoria que 

diferencia a ‘antijuricidade’, entendida como expressão dos elementos objetivos, da ‘culpabilidade’, 

entendida esta como expressão dos elementos subjetivos das infrações jurídico-penais. Aliás, somente na 

segunda edição do Tratado de Von Liszt, em 1884, foi que se desenvolveu pela primeira vez, claramente, a 

separação entre antijuricidade e culpabilidade, segundo os critérios objetivos e subjetivos” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 294). 
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vida social496. Como sucedâneo da observância de um elemento descritivo, negativamente 

valorado, consiste em conceito normativo (livre de qualquer apreciação de dolo e culpa), 

fundado na reprovabilidade da conduta, imputável ao agente, em havendo possibilidade de 

se conhecer da ilicitude do ato e sendo possível exigir-se conduta diversa497. Imputar a 

reprovação do injusto a um agente significa reconhecer-lhe uma capacidade psíquica 

mínima, que lhe autorize entender a natureza de injusto de sua ação e que lhe permita 

adequar sua conduta de acordo com essa compreensão da antijuridicidade. Não sendo o 

caráter, mas um pressuposto da capacidade psicológica498, afasta-se a imputabilidade em 

caso de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado499. 

 

 

4.1.2.2 O necessário diálogo entre ilícito civil e penal: análise da conduta 

 

A teoria do delito, nos contornos que lhe foram dados a partir de Welzel, 

transbordou do direito penal, especialmente, pela pena de Nipperdey. Mas não poucas 

vozes se levantaram contra semelhante apropriação. A começar, da ideia de ação final. 

Antes mesmo da controvérsia se instalar entre os civilistas, Welzel já defendia que a 

relevância do desvalor da ação no âmbito civil era diferente daquela que ela teria no direito 

penal. Isso porque, imperando a regra da indenização, ganhava relevo a extensão dos danos 

a reparar e não a ação delituosa em si500. Essa constatação, por outro lado, não podia 

remeter a um emprego indiscriminado da teoria da ação causal. E a observação é de 

Larenz, para quem, se a teoria da ação final, pelo menos nos termos originais propugnados 

                                                 
496 CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São Paulo: Cultural 

Paulista, 2002. 
497 Segundo a teoria finalista da ação, defendida inicialmente por Hans Welzel, a culpabilidade seria composta 

por imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Não se 

configurando a culpabilidade, não haveria infração penal e, consequentemente, o agente ficaria isento de 

pena (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral – arts. 1º a 120. 9. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. v. 1, p. 390-398). 
498 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho penal. 2. ed. México: Hermes, 1954. 

p. 384. 
499 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
500 “El análisis de la estructura de valor de lo injusto penal, ha demostrado que el disvalor primario y general 

de todos los hechos punibles, es disvalor de acción; éste no es solamente origen, sino también fundamento 

esencial de la medida de la pena. En cambio, en el derecho civil, la acción delictuosa es solamente 

presupuesto del derecho de indemnización del daño, no su fundamento de medición; éste se mide a 

menudo, solamente según la extensión del daño causado. Por eso, en el derecho civil, la clase específica de 

lo injusto de acción es relativamente indiferente, y no precisa ser descrita en forma concreta-típica” 

(WELZEL, Hans. Derecho penal – parte general. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956. p. 60). 
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por Welzel, reduziria sobremaneira a amplitude do conceito de ação, a teoria da ação 

causal a levaria longe demais501. 

Mas Nipperdey, na direção aberta por decisão do Supremo Tribunal de Justiça 

alemão502, não se deixou abater por tais diagnósticos e defendeu, para o direito civil, a 

ideia de desvalor da ação como fundamento do juízo de ilicitude503. O aperfeiçoamento de 

sua posição veio mais tarde, com Siebert, que coloca as coisas em termos teoréticos, 

dizendo que bastará a ilicitude pautada pelo desvalor do resultado, sempre que estiver em 

jogo a legítima defesa ou situações de prevenção contra o dano, especificamente, de ação 

negatória. Por outro lado, diante de lesão ou ofensa a direito absoluto ou norma de 

proteção, ademais do valor do resultado, se demandaria o desvalor da ação para haver 

ilicitude504. Também Larenz, com base na ofensa direta ou indireta a bens jurídicos, 

procederia a uma distinção entre situações para as quais bastava o desvalor do resultado 

(ofensas diretamente ligadas à ação do agente) e situações para as quais se devia agregar o 

desvalor da ação (ofensas indiretas)505. 

Uma das grandes dificuldades que a teoria finalista trazia para a civilística 

alemã, contudo, repousava na concepção que esta atribuía à culpabilidade. Na teoria de 

Welzel, cabe à culpabilidade uma concepção de censura vazada em termos concretos, ou 

seja, vazada em torno da possibilidade de determinação do agente e não em função da mera 

inimputabilidade decorrente da idade ou de estados psicológicos. Em outras palavras, a 

tese finalista faz depender a noção de ilícito do desvalor da ação e do desvalor do 

                                                 
501 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. 

p. 564. 
502 “De qualquer forma, não vai sem ser dito que o Supremo Tribunal de Justiça alemão deu um grande 

impulso no sentido da aplicação da doutrina finalista à concepção da própria acção. E da própria acção 

civil. E foi-o fazer a propósito de uma decisão sobre um acidente de trânsito, na qual expressou o ponto de 

vista de que não basta a lesão de simples interesses civis para que se possa dizer que o acto é ilícito. É que 

nos termos dessa mesma decisão, o Supremo Tribunal de Justiça alemão entendeu que é necessário que à 

mera lesão de interesses individuais, interesses civilmente protegidos por normas de proteção ou por 

direitos absolutos, se acrescente o carácter de ilicitude da própria acção lesiva e que resulta de se ter pelo 

menos ofendido ou violado um dever objetivo de conduta” (FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre 

o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. 

LXX, p. 133-219, 1994. p. 140). 
503 “La teoría de la antijuridicidad del resultado no es sostenible. Ni en el derecho penal (sobre todo a causa de 

los elementos subjetivos de la antijuridicidad) ni en el civil es capaz de conferir a su principio fundamental 

una efectividad sin excepciones, pues es evidente que hay toda una serie de supuestos de hecho de 

responsabilidad que o descansan sobre un concepto de antijuridicidad limitado al resultado” 

(ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 

15ª revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 855-856). Também Oliveira 

Ascensão trilha por esse caminho, ao defender que “a ilicitude, no domínio civil, se centra realmente na 

ação, e não no evento” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Ilícito pessoal e responsabilidade civil. Revista de 

Direito Comparado Luso-Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 3, p. 148-167, jul. 1983. Disponível: 

http://www.idclb.com.br/revistas/03/revista3%20(14).pdf. Acesso em 08 out. 2018). 
504 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 143. 
505 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 147. 
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resultado, operando com uma culpa em concreto para imputar uma sanção. O direito civil 

alemão, porém, centrado em uma interpretação restritiva da culpa, endossada pelo 

Supremo Tribunal, como a ausência da diligência que o bom pai de famílias usaria, 

permanecia relutante à tese welzeliana acerca da culpabilidade, em favor de uma de cariz 

causalista (com culpa e dolo inseridos naquela), não obstante reconhecesse pequenas 

aberturas a uma censurabilidade talhada em função das qualidades psicológicas do agente, 

como na fundamentação do divórcio, na atribuição de alimentos e nas causas de 

deserdação506. A mesma dificuldade é sentida no direito português, que privilegia uma 

noção abstrata da culpa e restringe sua acepção concreta apenas para efeitos de determinar 

a indenização507. 

Seria fora de lugar tentar desenvolver em poucas linhas um tema com fôlego 

para ensaios específicos. Pensamos, porém, que no direito pátrio, a ideia de uma ação final 

harmonizada com o direito civil, em que pesem as dificuldades de sua elaboração, poderia, 

de alguma forma, ser admitida. A prevalência doutrinária de uma concepção relativizada 

da culpa in abstrato e, como tal, mitigadora dos inconvenientes da culpa in concreto e da 

culpa objetiva dos Mazeaud508, seria um primeiro fator a relevar para a possibilidade de 

aplicação do finalismo na seara civil, ao deslocar para o momento inicial de análise da 

conduta a investigação acerca do elemento subjetivo. Sendo uma aproximação em relação 

ao comportamento esperado daquele nicho sócio profissional, mantém incólume o exame 

da culpabilidade normativa de Welzel, permitindo-lhe descer às especificidades do caso 

concreto para determinar seus elementos (imputabilidade, inexigibilidade de conduta 

diversa e consciência de antijuridicidade). 

                                                 
506 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 148-150. 
507 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 214-215. 
508 “Em geral, os escritores defendem a apreciação da culpa in abstracto. Temos uma obrigação legal de agir 

com prudência e diligência em todos os atos de nossas atividades; seria impossível fixar os princípios ou 

regras desta conduta, ou determiná-los para cada indivíduo particularmente, pois um tal sistema subjetivo 

de responsabilidade, além de insustentável e deficiente, traria dificuldades práticas insuperáveis. Na 

apreciação da culpa in abstracto não se tomam em consideração as disposições especiais da pessoa ou seu 

grau de compreensão das coisas, seus meios ou possibilidades individuais, mas compara-se a conduta do 

autor do ato à do homem abstratamente diligente, prudente e circunspecto, não se tendo em conta, 

particularmente, a sua educação, instrução ou aptidões pessoais (...). Entretanto, o princípio da aplicação da 

culpa in abstrato não é absoluto, no sentido de se desprezarem, por completo, certas circunstâncias de 

tempo, meio, classe social, usos e costumes, hábitos sociais, visto como o tipo abstrato de comparação não 

pode ser o homo juridicus, uma pura abstração, como diz DE PAGE” (LIMA, Alvino Ferreira. Culpa e 

risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 57-58, 60). 
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Se seguir por esse caminho, perceber-se-á que, no essencial, o estatuto 

epistemológico da culpa, seja no direito civil, seja no penal, é muitíssimo próximo509, a 

recomendar, em benefício do direito civil, a assimilação da teoria da ação final. Como 

dissemos na abertura desse tópico, os esforços de aproximação do direito civil ao direito 

penal em matéria de ato ilícito não são desconhecidos nos sistemas da tradição do civil law 

e, no Brasil, teve especial contribuição de José de Aguiar Dias510. A superação do seu 

referencial teórico penalista, todavia, deve conduzir a uma revisão da sua tese, em especial, 

em matéria de culpabilidade e de concepção da ação. Isso porque Aguiar Dias parte da 

doutrina esposada por Merkel, ainda de cariz causalista e, como tal, insuficiente para 

explicar as dinâmicas da ação delitiva. 

Por outro lado, à apropriação de uma versão moderna da teoria do delito 

poderia ser oposto o fato de, conforme comumente concebida, a teoria finalista pressupor 

um ato necessariamente humano, se não invariavelmente consciente, ao menos livre, e 

dirigido a uma finalidade, enquanto o ato ilícito civil, de há muito, dispensar uma 

conformação humana de sua natureza. Referimo-nos aos ilícitos praticados pela pessoa 

jurídica. O recorte do trabalho impede uma análise minuciosa do tema, mas ponderamos 

que prevalece o entendimento, na esteira do defendido pela teoria realista511, reforçada 

pelas inovações doutrinárias trazidas a propósito da responsabilidade por fato de outrem512, 

de que a pessoa jurídica responde de forma direta pelos atos lícitos e ilícitos levados a 

efeito pelos seus órgãos decisórios513, ainda que, no segundo caso, possa se voltar contra 

                                                 
509 “Una tradicional discusión enfrenta a los partidarios de la concepción unitaria de la culpa, con aquellos que 

argumentan que son distintas la culpa civil y la culpa penal. Pensamos que la oposición es falsa y todo se 

debe al uso de conceptos que no son idénticos” (TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y 

responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1981. p. 203). 
510 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 1. 
511 Dentre as muitas teorias que foram desenvolvidas a fim de explicar a natureza da pessoa jurídica, a que 

mais coleciona aderentes e que reúne a aceitação preponderante dos juristas modernos é a teoria realista, 

normalmente, referida no plural como teorias realistas ou teorias da realidade, haja vista a diversidade de 

princípios, conceitos e técnicas diferentes que são utilizados para justificá-la, não obstante a mantença da 

ideia uniforme da realidade do ente coletivo. Segundo Caio Mário da Silva Pereira, o jurista deve admitir 

que tais entes “são dotados de personalidade e providos de capacidade e de existência independente, em 

inteira semelhança com a pessoa natural, como esta vivendo e procedendo, como esta, sujeito ativo ou 

passivo das relações jurídicas” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2010. v. 1, p. 265). 
512 A propósito da responsabilidade pelo fato de outrem, questiona-se a procedência de uma responsabilidade 

indireta, por exemplo, do preponente em relação ao preposto, na medida em que se observa que tal 

responsabilidade se constitui pela infração de um dever de vigilância ou custódia. “Não se trata, em outras 

palavras, de responsabilidade por fato alheio, mas por fato próprio decorrente da violação do dever de 

vigilância. Por isso, alguns autores preferem falar em responsabilidade por infração dos deveres de 

vigilância, em lugar de responsabilidade pelo fato de outrem” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa 

de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 273). 
513 Para atuar na vida externa, entretanto, por exemplo, em relação a terceiros, a pessoa jurídica depende de 

órgãos, que variam conforme o regime jurídico a que aquela se submete (por exemplo, o regime das SA ou 

das limitadas). Não se trata, portanto, de representação, pelo menos, não no sentido próprio que se dá a este 

instituto, porque não se tem, aqui, duas vontades, mas apenas uma que se destaca da pessoa natural 
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quem os praticou514. Em alguma medida, essa mesma análise poderia ser estendida aos 

entes despersonalizados, como o condomínio. Seja como for, atente-se para o gradual 

deslocamento da culpa para momentos suplementares, fruto do alargamento, em primeiro 

plano, das hipóteses de imputação objetiva nas relações jurídicas centradas no dano, como 

bem testemunham as hipóteses codificadas, na linha da disciplina do art. 47 c/c arts. 932, 

III e 933, e várias leis especiais, como a Lei nº 8.078/1990, que inaugurou disciplina 

específica para as relações de consumo, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a política 

nacional do meio ambiente, ou ainda a Lei nº 12.305/2010, que institui a política nacional 

de resíduos sólidos515.  

Tendo em vista esse quadro e para não cair na tentação de abstrações inócuas, 

pensamos que, para o quanto nos toca, basta afastar a feição humana da definição finalista 

da ação. Maiores considerações sobre esse aspecto são despiciendas, seja porque não estão 

em jogo atributos exclusivos de determinados entes jurídicos, como o é a liberdade para o 

direito penal, seja porque o interesse que moveria uma empresa como essa é meramente 

teórico, seja ainda porque a maior parte dos ilícitos perpetrados no meio social, 

especialmente os que redundam em danos, decorrem da atividade econômica organizada na 

forma de empresa. 

                                                                                                                                                    
(pessoas naturais) que a emitiu. De qualquer forma, no campo que nos interessa, que é o da 

responsabilidade civil, a pessoa jurídica responderá, subjetiva ou objetivamente (a depender do caso e de 

eventuais leis reguladoras), por atos próprios e por atos de seus prepostos. Fernando Noronha ensina que a 

responsabilidade civil da pessoa jurídica pode derivar de atos de gestão, sejam eles regulares ou irregulares, 

ou de atos de administração ilícitos. Os atos de administração ilícitos seriam residuais em relação aos atos 

de gestão irregulares, ou seja, seriam aquelas “ações ou omissões praticadas pelos administradores no 

exercício de suas funções ou por ocasião delas, que não caracteriz[am] atos viciados por desvio, nem por 

excesso de poder”, esses últimos, sim, atos de gestão (NORONHA, Fernando. Responsabilidade civil de 

pessoas jurídicas (em especialidades) e de seus administradores, por atos destes. Revista da Escola 

Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 59-90, 

1996. p. 65). A responsabilidade civil por atos de administradores, no entanto, é tema diverso daquele que 

abre ensejo à desconsideração da pessoa jurídica. A advertência também é de Noronha, para quem “tendo a 

desconsideração contra a pessoa jurídica ou seus integrantes como fundamento a quebra do princípio da 

separação entre aquela e estes, fica patente que ela não pode acarretar a responsabilidade dos 

administradores. Apenas os integrantes, e em especial os sócios, podem ser responsabilizados nas hipóteses 

de desconsideração, como são as de confusão patrimonial, insuficiente capitalização e confusão de 

atividades. Todavia, deve ser dito que não é pacífica a distinção que aqui fazemos entre as hipóteses de 

responsabilidade dos administradores e aquelas que geram desconsideração, com responsabilidade dos 

sócios. Muitos entendem que a responsabilidade por atos dos administradores é ainda uma modalidade de 

desconsideração” (NORONHA, Fernando. Responsabilidade civil de pessoas jurídicas (em especialidades) 

e de seus administradores, por atos destes. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de 

Santa Catarina (ESMESC), Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 59-90, 1996. p. 74). 
514 OLIVEIRA, Ary Brandão de. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado por atos 

ilícitos. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo, v. 11, n. 41, p. 29-51, 

jul./ set. 1987. p. 50. 
515 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo: Lei da política 

nacional de resíduos sólidos (Lei 12305/2010), Decreto regulamentador (Dec. 7404/2010), 

Responsabilidade compartilhada, logística reversa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);
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Independente, contudo, da natureza da ação e das controvérsias que poderiam 

suscitar a responsabilização da pessoa jurídica por atos ilícitos, fato é que haverá, sempre, 

uma conduta a desencadear a resposta do ordenamento, indicando que o mero juízo sobre o 

desvalor do resultado pode ser incipiente. A admissibilidade do desvalor da ação no 

sistema civil vem bem demonstrada na exigência de se observar os mandatos e proibições 

do ordenamento, na disciplina reprovadora dos atos praticados com negligência, 

imprudência e imperícia, e da própria regulamentação do risco permitido. Também o 

tratamento legal do abuso do direito testemunha a relevância de um juízo sobre a conduta, 

ainda que, como nas outras duas situações imediatamente anteriores, o desvalor da ação 

venha pareado com o desvalor do resultado. Finalmente, como lembrava Nipperdey516, a 

vida em sociedade e o descrito acima como direito de lesar não deixam dúvidas do relevo 

que o desvalor da ação tem para o direito civil. Na sequência do nosso estudo, veremos se 

o sistema civil admite a sanção a partir, unicamente, do desvalor da ação, ao que já 

adiantamos tratar-se de resposta afirmativa, haja vista a autonomia do ilícito em relação ao 

dano. 

Por hora, todavia, cabe retornar aos aspectos da teoria finalista aproveitáveis 

pelo direito civil, apontando que, ademais do conceito de ação final, outro que encheu os 

olhos do revisor da obra de Enneccerus foi o que respeita à adequação social. Segundo 

Welzel, talvez como saída para a restritividade das causas de justificação do Código Penal 

alemão517, por adequação social, consideravam-se lícitos comportamentos concordes com a 

ordem ético-social da vida comunitária, assim, por exemplo, a lesão em práticas 

desportivas e o comportamento pautado pelo cuidado exigível no tráfego, a justificar ações 

realizadas conforme as regras, segundo o risco socialmente assumido e permitido518. Seria 

paradoxal permitir certos riscos e, vindo estes a se concretizar, não obstante a adoção de 

todas as medidas de segurança, considerá-los penalmente ilícitos, em clara oposição à 

posição permissiva prévia. Mas a ausência de acordo acerca da natureza jurídica da 

adequação social, ligada à possibilidade de realizar a mesma função desempenhada por ela 

                                                 
516 “No es contraria a derecho toda lesión de un interés ajeno, pues en la vida de sociedad tales conflictos son 

inevitables. Tiene que tratarse siempre de la violación de una norma existente y relativa a la protección del 

interés, para que el acto concreto deba ser juzgado como antijurídico por razón de la lesión de los 

intereses” (ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLFF, Martín. Tratado de derecho civil – parte 

general. 15ª revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 862). 
517 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. 
518 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. p. 108-109. FARIA, Jorge 

Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 151-169. 
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através de outros meios, recomendou seu abandono519, com o que estamos de acordo, tendo 

em vista nosso esforço em aplicar a teoria finalista ao ilícito civil. 

Mas a fluidez do diálogo entre responsabilidade penal e civil não se restringe à 

conformação jurídica da ação, como vimos até aqui. A começar por Roxin520, são diversos 

os estudiosos que vislumbram, atualmente, um intenso câmbio e uma cada vez mais 

frequente conexão entre ambas espécies de responsabilidade, sem que isso, todavia, 

implique o retorno a um condenável sincretismo pré-científico. Ademais de outras 

variáveis, não hesitamos em insistir que tal movimento é, em grande parte, decorrência da 

compatibilidade ontológica dos ilícitos penal e civil, que, se por um lado, conservam certas 

peculiaridades521, como já pontuamos, por outro, assistem a uma progressiva reformulação 

dos limites destas. 

É essa linha que trilham Flavia Püschel e Marta Machado ao analisarem a 

movimentação das fronteiras entre responsabilidade penal e civil522. Ao lado do natural 

deslocamento e variação que, por exemplo, o direito penal sofre ao criminalizar condutas 

anteriormente tidas por lícitas, visualizam outra forma de mobilidade que se dá pelo 

questionamento dos fundamentos dessa separação. A propósito desta última forma, 

distinguem três argumentos que validariam a tese de uma aproximação entre direito penal e 

                                                 
519 “Repetindo a nossa ideia inicial, e fazendo por isso mesmo uma apreciação aqui do conceito de adequação 

social utilizado por Welzel em termos tão latos, temos a dizer que, em princípio, não será ele de aceitar, 

nomeadamente pelas dúvidas e incertezas a que conduz, quanto é certo que as regras de interpretação 

usadas normalmente são capazes de conduzir aos resultados desejados, modelando e restringindo a 

tipicidade para os limites adequados, e com outro grau de certeza e segurança” (FARIA, Jorge Ribeiro de. 

Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 185). 
520 Analisando proposta político-criminal, surgida a partir da década de 1980, defensora da inclusão da 

reparação no sistema penal de sanções, e distinta da action civile francesa e da compensation order inglesa, 

Roxin reconhece que a integração da reparação no direito penal é um acontecimento que obriga a revisar, 

em muitos pontos, as bases tradicionais do direito penal e do direito processual penal. Mais adiante 

esclarece: “La clara distinción conceptual entre los Derechos penal y civil es considerada uno de los 

grandes logros jurídicos del siglo XIX. Mientras que en las viejas épocas de la historia del Derecho una de 

las tareas esenciales del Derecho penal consistía en proporcionar al lesionado y a su grupo familiar una 

compensación por los daños sufridos, el moderno desarrollo del Derecho ha cortado el lazo entre autor y 

víctima. De acuerdo con ello, el Derecho penal, como disciplina del Derecho público, sólo se ocupa de la 

relación del Estado con el delincuente. Las pretensiones de la víctima sólo están sometidas al Derecho 

civil. Hoy tenemos que admitir que esta estricta separación era un camino equivocado y que, por los 

motivos que he expuesto, en el futuro será necesaria una reaproximación entre el Derecho penal y el 

Derecho civil” (ROXIN, Claus. Pena y reparación. Disponível em: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf. Acesso em: 20 jun. 2018). 
521 TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. XX. p. 

90. ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible: actos ilícitos. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1967. p. 

7. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho penal. 2. ed. México: Hermes, 

1954. p. 287-288. 
522 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf
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direito civil: o tipo de resposta e sua finalidade, o tipo de interesse protegido e os 

pressupostos da responsabilização. 

Acerca do primeiro argumento, se diz corriqueiramente que, enquanto o direito 

civil foca a reparação, o direito penal, ao reagir à conduta do infrator, espera que sua 

sanção seja percebida como um mal. Esse quadro, porém, vem sendo relativizado, na 

medida em que, cada vez mais frequentemente, o direito penal, por um lado, apela a 

formas de reparação, seja como meio de atenuação da pena, seja como causa de extinção 

da punibilidade, seja ainda como sanção autônoma. Por outro lado, como já referimos nos 

capítulos iniciais desse trabalho, grande parte da doutrina e da jurisprudência pátrias veem 

na responsabilidade por danos morais uma forma de punir o agente, do que resulta a 

necessidade de se refletir sobre seus pressupostos com base nas garantias do direito 

penal523. A mesma impressão de punição do agente em referência aos danos morais já 

podia ser vista, em início da década de 1970, em Antonio Chaves, que extremava ainda 

mais o diálogo e as implicações entre direito civil e direito penal ao defender, para aquele, 

uma disciplina diferente dos comportamentos ensejadores de reparação conforme fossem 

desempenhados com dolo ou culpa524. A evolução da técnica, ao menos em sua perspectiva 

majoritária, parece não ter abonado a tese do professor paulista, mas não se deixa de 

demonstrar por ela que, já naquela época, se demandava por uma aproximação entre direito 

civil e penal, tanto em favor da tranquilidade social, quanto em prol da evolução do 

sistema. Também André Tunc acreditava na convergência de objetivos como uma das 

evidências da aproximação entre direito penal e civil525. Para o autor, na medida em que a 

securitização assumia para si a função de indenização dos danos, restava tão somente para 

a responsabilidade uma função de prevenção, que partilhava com a responsabilidade penal. 

Quanto ao tipo de interesse protegido, costuma-se dizer, como desdobramento 

da ideia de bem jurídico, que, enquanto o direito penal protege um interesse público, o 

direito civil protege interesses privados. Se, à época de Feuerbach, a noção de crime como 

                                                 
523 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. p. 4-15. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. A mesma tendência é verificada no direito francês 

por Geneviève Viney, que lembra inclusive dos casos de responsabilidade mista, como no direito 

concorrencial, em que os objetivos se assemelham tanto àqueles do direito civil como aos do direito penal 

(VINEY, Geneviève. Traité de droit civil – introduction à la responsabilité. 3. ed. Paris : LGDJ, 2008. p. 

171-177). 
524 “Mas se o CP reserva-se a punição do crime como ato contrário ao bem estar e à tranquilidade social, e, 

pois, de interesse público, não há como negar os reflexos que o crime apresenta no âmbito civil, e não se vê 

como alcançar uma evolução a não ser dispensando-se um tratamento mais rigoroso àqueles que agem com 

dolo” (CHAVES, Antonio. Responsabilidade civil: estudo de direito comparado integrativo. São Paulo: 

Bushatsky, 1972. p. 53). 
525 TUNC, André. La responsabilité civile. 2. ed. Paris: Economica, 1989. p. 50. 
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lesão a um direito subjetivo mantinha a vítima presa ao conceito, com o desenvolvimento 

da teoria do bem jurídico acentua-se a separação entre público e privado, ainda que o 

conteúdo do bem jurídico tenha continuado por muito tempo individual e concreto. Mas 

essa fronteira começa a se suavizar na medida em que o direito privado, ao lado dos 

interesses particulares, começa a se interessar pelos danos a interesses difusos e coletivos, 

ou seja, interesses transindividuais, cujos titulares são pessoas indeterminadas ou por 

determinar526. O abrandamento da fronteira entre tais interesses vem referida também, em 

termos mais amplos, na crise da teoria que fundava neles a grande dicotomia entre direito 

público e privado527, sem que tal signifique, por outro lado, o esfacelamento de dita 

distinção528. 

Finalmente, o último argumento trazido por Flavia Püschel e Marta Machado 

se refere aos pressupostos de responsabilização, na medida em que o direito penal começa 

a demandar por formas de imputação típicas do direito civil. A teoria da imputação 

objetiva e a responsabilidade penal da pessoa jurídica, já referidas, são exemplos nesse 

sentido e demonstram a aproximação entre as formas de responsabilização pela 

semelhança de seus pressupostos529. Além disso, complementando o pensamento das 

autoras, adicionamos que a tentativa de centrar a ilicitude civil na produção de danos, 

como critério objetivo de imputação, é incorreta, haja vista a possibilidade de um ilícito 

surgir e ter consequências civis, mesmo inexistindo dano a reparar530.  

Essa aproximação não sugere, contudo, o fim da autonomia dos direitos penal e 

civil ou uma tendência a sua superação, mesmo porque o sistema que compõem não é 

                                                 
526 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. p. 15-19. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018.  
527 “Constitui o direito uma unidade conceitual no plano filosófico, uma unidade orgânica no plano científico, 

uma unidade teleológica no plano social. Não obstante a unidade fundamental, os princípios jurídicos se 

agrupam em duas categorias, constituindo a primeira o direito público e a segunda o direito privado. Não 

há cogitar, porém, de dois compartimentos herméticos, incomunicáveis, estabelecendo uma separação total 

e absoluta das normas públicas e das normas privadas. [...] É inidôneo dissociar o interesse público do 

interesse privado, e admitir que a utilidade dos cidadãos seja antagônica da utilidade pública. Daí recusar-

se, modernamente, caráter científico à função da utilitas como fator exclusivo da diferenciação” 

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2010. v. 1, p. 11, 12). 
528 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre-Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 195-196. 
529 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. p. 19-22. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. 
530 ASCENSÃO, José de Oliveira. Ilícito pessoal e responsabilidade civil. Revista de Direito Comparado 

Luso-Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 3, p. 148-167, jul. 1983. p. 149. Disponível: 

http://www.idclb.com.br/revistas/03/revista3%20(14).pdf. Acesso em 08 out. 2018. 
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hermético, antes, há profícua interpenetração de conceitos e mesmo a mantença, de longa 

data, de zonas de interferências recíprocas531. Não há de se entrever, portanto, nenhum 

elemento a endossar a superação de um modelo firmado na distinção entre direito público e 

direito privado532. Como ponderam Flavia Püschel e Marta Machado, o que se propõe tão 

somente é “a adoção de uma perspectiva que encare a distinção não como natural, mas 

como uma construção social e que, dessa forma, permita que ela seja também objeto de um 

debate mais amplo sobre os processos e as formas de responsabilização em nossa 

sociedade”533. 

 

 

4.1.3 Fragmentação do ilícito e dano  

 

Um dos meios de se endossar o paralelismo entre a teoria do delito no direito 

penal e no civil é apontando que o dano é matéria periférica em ambos os domínios. Com 

essa afirmação, tem-se uma primeira advertência contra o senso jurídico comum e a tese de 

Alfredo Orgaz de que o dano era elemento particular e distintivo do ilícito civil. Não nos 

interessa discutir o tema da importância do dano para a dogmática penal534, razão pela qual 

focaremos nossa atenção na sua excepcionalidade mesmo no campo civilista. 

No direito civil, a dissociação da clássica vinculação entre ilícito e 

responsabilidade, ainda hoje procelosa, não foi bem acompanhada por nosso legislador e 

nem mesmo analisada com a devida atenção por nossa doutrina. O esforço da Comissão 

Elaboradora do atual Código Civil em cristalizar, aos auspícios de uma nova codificação, o 

que estava sedimentado no ambiente jurídico nacional535, levou à perpetuação de uma 

lógica deturpada pelo legislador do Código de 1916 e ignorada pela doutrina tradicional. 

Como consequência, continuou-se a cultivar a ideia de que a ilicitude civil viria sempre 

amarrada à culpa, ao dano e à indenização, ademais de não valer por si mesma, já que seria 

                                                 
531 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2010. v. 1, p. 11. 
532 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese (Livre-Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 232-234. 
533 PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais acerca da relação 

entre as responsabilidades penal e civil. p. 23. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_flavia_p

uschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. 
534 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate sobre o 

bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, v. 12, n. 49, 

p. 89-147, jul./ ago. 2004. ROXIN, Claus. Pena y reparación. Disponível em: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf. Acesso em 20 jun. 2018. 

VINEY, Geneviève. Traité de droit civil – introduction à la responsabilité. 3. ed. Paris : LGDJ, 2008. 
535 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf
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simples “condição” da responsabilidade civil, e de fazer tábua rasa de outras possíveis 

formas de sanção civil do ilícito536. 

O art. 159 do Código de 1916537, modelo que inspirou o art. 186 do Código 

Civil em vigor e que praticamente esgotava o título sobre atos ilícitos, rezava, em redação 

imperfeita538, que aquele cuja conduta violasse direito ou causasse prejuízo a outrem ficava 

obrigado a reparar o dano539. O autor do primitivo Projeto, entretanto, pugnava contra a 

inclusão do ilícito em um título único, por entender que sua amplitude conceitual era muito 

mais vasta que aquela que lhe outorgava efeito indenizante, ao associá-lo com a 

responsabilidade civil540. Todavia não foi isso o que preponderou durante a tramitação e 

redação final do código. 

O Código Civil de 2002, pelo menos em um primeiro momento541, não deixou 

de associar a categoria do ilícito com as do dano e da responsabilidade. Nesse sentido, 

                                                 
536 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. 

Disponível em: http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Costa-Judith-Os-avatares-do-Abuso-

do-direito-e-o-rumo-indicado-pela-Boa-Fe.pdf. Acesso em 18 set. 2018, p. 13. 
537 Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 
538 “O Código Civil de 1916 assim conceituava o ato ilícito: ‘art. 159. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar 

o dano’. Esse dispositivo encerrava um equívoco, pois a só violação do direito não pode ensejar reparação 

se não houver efetivamente um dano. A disjuntiva ou estava mal posta no texto, dando ensancha a que dele 

se extraíssem duas consequências absolutamente equívocas. Primeiro, que bastaria um comportamento 

voluntário, por negligência ou imprudência, violador de direito, para que o agente ficasse obrigado a 

reparar. Segundo, que bastaria a causação de prejuízo, ainda que não tivesse havido a violação de direito, 

para que surgisse o dever de reparar. Com essa exegese, nenhuma das proposições estava correta. Pode-se 

praticar um ato ilícito sem repercussão indenizatória, caso não se verifique, como consequência, a 

ocorrência de um dano” (STOCO, Rui. Responsabilidade civil no Código Civil francês e no Código Civil 

brasileiro: estudos em homenagem ao bicentenário do Código Civil francês. Revista dos Tribunais. São 

Paulo, v. 94, n. 831, p. 11-58, jan. 2005. p. 27-28). 
539 Apesar do artigo utilizar-se da conjunção alternativa “ou”, doutrina e jurisprudência interpretavam o artigo 

exigindo violação de direito e dano – como requisitos ligados por conjunção aditiva (ALMEIDA, José Luiz 

Gavião de. Responsabilidade sem dano no Código Civil de 2002. 2011. Tese (Titularidade em Direito 

Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011). Não obstante, foi graças a 

essa redação, plasmada em conjunção alternativa, que a doutrina vislumbrou a possibilidade de se 

indenizar o dano moral. A indicação é de Claudio Luiz Bueno de Godoy: “Aliás, nesse sentido incumbiu-se 

a doutrina de enxergar uma abertura do art. 159 do Código Civil de 1916, posto não fosse essa a sua 

intenção, à indenização moral, quando referia, alternativamente, a violação de direito alheio ou a causação 

de prejuízo, dessarte tomada aquela como móvel de configuração de dano moral. Afinal, sempre que no 

anterior Código Civil se aludia a um prejuízo, tinha-se em mente o de ordem material” (GODOY, Claudio 

Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no Código Civil de 

2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 27). 
540 “No Projeto primitivo, o ato ilícito aparecia somente como causa geradora de obrigações no livro 

respectivo. A Comissão revisora destacou-o, porém, na parte geral, sem atender a que lhe faltava para isso 

a necessária amplitude conceitual, e alterando, assim, o sistema do Projeto. Alteração mais profunda 

proveio da emenda do Senado, que introduziu no conceito do ato ilícito a menção da culpa, estranha ao 

Projeto primitivo e que a Câmara não jurara necessário acrescentar ao dispositivo” – grifos no original 

(BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil – comentado. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria Francisco Alves, 1953. v. 1, p. 344). 
541 Defendendo uma compreensão sistemática e estrutural do Código Civil, Judith Martins-Costa afirma o 

rompimento da ilicitude civil com o dever de indenizar a partir de dois traços: (1) a redação do art. 186 

que, apesar de derivado do art. 159 do CC/16, não reprodução sua oração final (“fica obrigado a reparar o 
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dispõe o art. 186, CC que comete ato ilícito aquele que violar direito e causar dano a 

outrem. Uma interpretação literal, já criticada por Pontes de Miranda542, conduziria à 

conclusão inequívoca de que a única eficácia dos atos ilícitos seria a obrigação de 

indenizar os danos. Entretanto, uma análise mais atenta do fenômeno, na linha do 

defendido pelo tratadista, desmente essa conclusão.  

Principiemos por uma análise empírica, a partir de textos do Código Civil em 

vigor, citados tão somente a título exemplificativo: 

 

Art. 171 – Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o 

negócio jurídico: 

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 

fraude contra credores. 

 

Art. 1.210, § 1º – O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se 

ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de 

defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à 

manutenção, ou restituição da posse. 

 

Art. 1.638 – Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I – castigar imoderadamente o filho. 

 

Os três artigos preveem consequências diferentes para situações diferentes: o 

primeiro, estabelece a anulabilidade de negócio jurídico inquinado de vício; o segundo, 

prevê a figura do desforço imediato para o caso de lesão ao direito de posse; o terceiro, 

dispõe sobre a perda do poder familiar no caso de castigo imotivado. Vinculando estes 

artigos está o fato de todos eles se referirem a atos ilícitos, mas, em nenhum momento, há 

referência a um efeito indenizatório decorrente de sua realização. 

Necessário, assim, refinar o conceito, identificando, na disposição do art. 186, 

CC, não um emprego amplo, nem muito menos dogmaticamente ultrapassado, mas apenas 

restrito do instituto. O que parece ter acontecido na compreensão do ilícito foi uma 

confusão do gênero com uma de suas espécies – o ato ilícito indenizante, o que não é mais 

                                                                                                                                                    
dano”) e (2) a autonomização da responsabilidade civil, que passa a ser tratada em título próprio e distinto 

daquele em que o ilícito civil é tratado. Para a autora, tendo em vista esse quadro, foi cortada a 

automaticidade da ligação entre a ilicitude, o dever de indenizar e o dano (MARTINS-COSTA, Judith 

Hofmeister. Breves anotações acerca do conceito de ilícito no novo Código Civil – estruturas e rupturas em 

torno do art. 187. Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229. Acesso em 20 fev. 

2017). 
542 “Há mais atos ilícitos ou contrários a direito que os atos ilícitos de que provêm obrigação de indenizar. Por 

outro lado, há obrigação de indenizar sem ilicitude do ato ou de conduta” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012. v. 2, p. 275). 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229
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chancelado pela experiência jurídica moderna543. Disso resulta não haver uma relação 

necessária entre ilícito civil e dever de indenizar. 

A propósito, a partir dos efeitos produzidos, ao menos quatro eficácias podem 

ser atribuídas ao ilícito civil. Além da eficácia indenizante, já devidamente reconhecida e 

fundada no dever de reparar os danos (arts. 186-187, CC c/c art. 927, CC), poderíamos 

incluir uma eficácia invalidante, uma autorizante e, finalmente, uma caducificante544. 

Capítulo à parte deveria ser dedicado ao ilícito provocado em um contexto contratual e que 

Pontes de Miranda chama de ilícito relativo545. Mas o tratamento da questão fugiria do 

recorte que demos ao tema, razão pela qual serão focadas apenas as outras eficácias 

referidas. 

O ilícito invalidante, exemplificado com o art. 171, II, CC, assume caráter 

inibitório da produção de certos efeitos. No exemplo de um contrato celebrado sob coação, 

a norma jurídica possibilita ao ofendido demandar em juízo a anulação do negócio. 

Acolhido o pedido do autor e reconhecido o ato ilícito praticado pelo réu, o negócio deixa 

de produzir prospectivamente os efeitos jurídicos que, se inexistisse o vício, continuaria 

produzindo546. O ilícito autorizante, por outro lado, consiste na autorização dada pelo 

ordenamento para a prática de determinado ato. É o caso da faculdade concedida pelo 

parágrafo 1º do art. 1.210, CC ao possuidor que tiver sua posse turbada ou esbulhada. Aqui 

o ordenamento abre exceção à regra da jurisdição estatal para permitir, ainda que sob 

certas condições, que a vítima de um ilícito possessório revide por mão própria à ofensa 

que lhe for cometida. Finalmente, a eficácia caducificante é aquela que relaciona ao ilícito 

                                                 
543 “No entanto, a experiência jurídica moderna desmente tal identificação entre ilícito e responsabilidade civil. 

Não é possível, teoricamente, manter a tradicional associação. Primeiro, responsabilidade civil é efeito, não 

é causa. Seu isolamento temático induz a certas análises equivocadas, que ofuscam o fato jurídico, lícito ou 

ilícito, que origina o dever de indenizar. Depois, uma abordagem restrita à responsabilidade civil 

necessariamente oblitera as eficácias não indenizantes dos ilícitos civis” (BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. 

Ilícito civil, esse desconhecido... In: DIDIER JUNIOR, Fredie; EHRHARDT JUNIOR, Marcos (coord.). 

Revisitando a teoria do fato jurídico: homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 204). 
544 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Ilícito civil, esse desconhecido... In: DIDIER JUNIOR, Fredie; 

EHRHARDT JUNIOR, Marcos (coord.). Revisitando a teoria do fato jurídico: homenagem a Marcos 

Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 206-212. Pontes de Miranda, em que pese também 

defender quatro eficácias diferentes do ato contrário a direito, desdobra o ilícito lato sensu em ato ilícito 

stricto sensu, ato ilícito caducificante, ilícito nulificante e ato ilícito relativo (que define como ato infrator 

culposo de situações jurídicas relativas positivas ou negativas) (PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2012. v. 2, p. 275 e seguintes). 
545 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 2, p. 279-280, 294-295. 
546 “[...] a anulabilidade, por ser de interesse privado, não pode ser pronunciada senão a pedido da pessoa 

atingida, e a sentença produz efeitos ex nunc, respeitando as consequências geradas anteriormente” 

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2010. v. 1, p. 551). 
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a perda de uma posição jurídica de vantagem, como a perda do poder familiar pelo pai ou 

mãe que abusar no dever de disciplinar os filhos (art. 1.638, I, CC)547. 

Em outras palavras, bem vistas as coisas, poderíamos falar em um fenômeno de 

fragmentação do ilícito que, ao distingui-lo da culpa, do dano e da sanção, acabou não só 

por ampliar o leque das possibilidades eficaciais, como por possibilitar a concepção do 

ilícito como categoria contra a qual se pode atuar para evitar a continuação ou repetição de 

agressões contra bens e interesses protegidos pelo direito, superando o simples dever de 

indenizar típico dos ilícitos em sentido estrito548. 

A partir desse refinamento, parece-nos que a mera probabilidade de dano 

decorrente do ilícito pode satisfazer a exigência do interesse de agir, como pressuposto549 

para se obter uma tutela preventiva do dano550. Da mesma forma, a possibilidade de se 

praticar ato ilícito como pressuposto para uma tutela contra o ilícito. É justamente essa 

abertura para admitir tutelas preventivas o sentido da evolução por que vem 

experimentando o direito processual e a que abaixo iremos nos referir, aludindo à 

possibilidade de se questionar a efetividade de uma jurisdição estática e retrospectiva 

isolada. 

 

 

                                                 
547 Com respeito à perda do poder familiar, anteriormente prevista no art. 395 do CC/16, Nicolau Nazo 

defendia tratar-se não propriamente (ou, melhor dito, não somente) de ato ilícito, mas de hipótese de 

decadência por comissão. Comentando experiência alienígena, dizia que na França a decadência tinha 

significado amplíssimo, incluindo, impropriamente segundo ele, a decadência por comissão. Esta 

prescindiria da noção de prazo e poderia resultar tanto da prática de um ato lícito quanto ilícito (NAZO, 

Nicolau. A decadência no direito brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1959). Mas, segundo doutrina 

moderna, “o conceito de decadência por comissão não pode ser importado para o direito brasileiro. As 

penalidades impostas pelo ordenamento em razão de certos atos praticados não se confundem com a noção 

de decadência construída pela doutrina brasileira no decorrer do século XX. Todas as hipóteses desse 

instituto descritas por Nicolau Nazo não exigem sequer lapso temporal para sua verificação. Isso, por si só, 

retira qualquer aplicação ao direito brasileiro da noção francesa de decadência por comissão. Perda do 

poder familiar, por exemplo, é uma sanção ao genitor que não exige qualquer lapso de tempo para se dar, 

basta a ocorrência de um único ato suficientemente grave para que o genitor receba tal pena” (SIMÃO, 

José Fernando. Tempo e direito civil: prescrição e decadência. 2011. Tese (Livre-Docência em Direito 

Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011). 
548 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Ilícito civil, esse desconhecido... In: DIDIER JUNIOR, Fredie; 

EHRHARDT JUNIOR, Marcos (coord.). Revisitando a teoria do fato jurídico: homenagem a Marcos 

Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 211. Judith Martins-Costa já defendia que “[...] o novo 

Código opera a separação (metodológica) entre ilicitude e dever de indenizar, não aludindo diretamente 

nem ao elemento subjetivo (culpa), nem ao dano, nem à responsabilidade civil, o que abre ensejo: a) à sua 

maior inserção no campo do direito da Personalidade, possibilitando visualizar novas formas de tutela, para 

além da obrigação de indenizar; e, b) à compreensão de que pode haver ilicitude sem dano e dano reparável 

sem ilicitude” (MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Breves anotações acerca do conceito de ilícito no 

novo Código Civil – estruturas e rupturas em torno do art. 187. Disponível em: 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229. Acesso em 20 fev. 2017). 
549 Art. 17, CPC/15 – Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
550 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 25. 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229
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4.1.4 Decomposição do ato ilícito stricto sensu  

 

Demonstrada como uma aproximação entre direito civil e direito penal, em 

especial no tema dos atos ilícitos, já vem sendo ensaiada por juristas notáveis há algum 

tempo e como a ideia de ação final é compatível com o estatuto epistemológico do direito 

civil, importa agora analisar cada um dos seus atributos. No direito penal, costuma-se 

pontuar que, apesar de a ação ser um fenômeno unitário, a decomposição do seu conceito 

nos caracteres da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade coopera para um estado de 

segurança jurídica551, haja vista a possibilidade de um diagnóstico consistente da conduta 

desviante e de uma efetiva justificação dos motivos para se infligir uma sanção. 

Há que ponderar, contudo, que a análise que empreenderemos nos próximos 

tópicos encara, exclusivamente, a espécie de ato ilícito que enseja responsabilidade. Em 

termos de eficácia, seria aquela a que se costuma atribuir eficácia indenizante, mas sobre a 

qual temos defendido a igual aptidão para ostentar certa eficácia inibitória ou preventiva. 

 

 

4.1.4.1 Tipicidade 

 

Comecemos pelo exame da tipicidade. O ato ilícito lato sensu, no direito 

privado, como regra, para se configurar, prescinde do mesmo nível de detalhamento 

descritivo da conduta a ser qualificada como crime ou contravenção penal. E as razões para 

isso são de simples verificação, pois enquanto no direito penal exige-se a proteção da 

pessoa do imputado, no civil, privilegia-se a vítima e se considera sua situação de dano, de 

temor, de quebra de expectativa, de engodo etc552. Exceção vale para as penas civis, que já 

demonstramos serem compatíveis com o ordenamento civil, mas que de igual maneira 

devem ser devidamente inscritas na lei, em função do princípio da legalidade, preceituado 

no art. 5º, XXXIX, CF. De qualquer forma, para além desse caso de tipicidade estrita, a 

descrição da fattispecie é necessária a fim de se definir quais os pressupostos da conduta e 

quais os efeitos cominados para aquele ato reprovado pelo ordenamento. Para citarmos um 

                                                 
551 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
552 CASIELLO, Juan José. Atipicidad del ilícito civil (reflexiones sobre el “daño no justificado”). In: 

BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por 

daños en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1997. 
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exemplo, analisemos os atos ilícitos em sentido estrito que, como será tratado adiante, são 

aqueles que acionam o mecanismo indenizatório. 

Pelo menos a partir da Lex Aquilia, reforçada pelas compilações bizantinas e 

pelos estudos medievais553, a culpa é o fator que aciona o instrumental de 

responsabilização do agente. Salvo os casos de responsabilidade objetiva, que em geral são 

concebidos não como ilícitos em razão da conduta, mas do resultado, inexistindo culpa, o 

agente não responde, porque a conduta sancionada pelo direito é aquela eivada de culpa, 

seja em sua modalidade dolosa ou não. Nesse sentido, é a fattispecie conduta culposa que 

aciona a responsabilidade civil subjetiva; é a ação ou omissão que deve ser caracterizada 

pela presença ou ausência de culpa ou dolo. 

Disso decorre a segunda advertência quanto à tese de Alfredo Orgaz, segundo 

o qual a nota da tipicidade seria um dos únicos elementos distintivos do ilícito penal em 

relação àquele regido pelo direito civil554. E tal advertência se robustece na medida em que 

tipo e tipicidade se diferenciam. Enquanto o tipo é a fórmula restrita que pertence à lei, a 

tipicidade é a característica que tem uma conduta em razão de estar adequada a um 

determinado tipo, ou seja, a tipicidade pertence à conduta555. Ambos podem ser 

identificados no direito civil. Nesse sentido, a nota distintiva de Orgaz deveria ser lida 

como uma propensão do ilícito civil a não se referenciar, salvo os já mencionados casos de 

pena civil, a um tipo expresso, objetivo e circunscrito. Vejamos o que isso significa. 

Segundo a teoria do delito, em sua versão a partir do finalismo, a tipicidade 

expressa uma infração à norma proibitiva ou mandatória veiculada no tipo. Tal infração 

pode ser dolosa ou culposa, havendo entre elas identidade estrutural apenas quanto ao tipo 

objetivo, em essência, descritivo de uma conduta exterior que deve ser constatada para a 

caracterização do conteúdo da proibição penal556. A presença, aliás, de elementos 

particulares em cada tipo levou Juarez Tavares a conceber a existência de tipos gerais 

diversos de delito557. Seja como for, para o quanto nos interessa, nos delitos dolosos, o tipo 

se desdobraria em objetivo e subjetivo. Este último respeitando ao conteúdo da vontade 

que rege a ação e abrangendo, sucintamente, o dolo e os elementos especiais, como 

                                                 
553 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise crítica: limites 

epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

126. 
554 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible: actos ilícitos. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1967. p. 7. 
555 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
556 “O tipo objetivo é composto por um núcleo, representado por um verbo (ação ou omissão), e por elementos 

secundários, tais como o objeto da ação, resultado, nexo causal, autor etc” (BITENCOURT, Cezar 

Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 310). 
557 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1980. p. 65. 



161 

 

 

 

intenções e tendências558. Nos delitos culposos, por sua vez, não há que se falar em tipo 

subjetivo, uma vez que o que se sanciona não é a conduta dirigida a um fim ilícito, mas o 

desatendimento ao cuidado objetivo exigível ao autor. Em outras palavras, no plano da 

tipicidade, analisa-se se o agente agiu com o cuidado necessário e normalmente exigível559. 

Há, pois, a substituição do tipo subjetivo por uma característica normativa aberta560, 

transferindo-se a análise da possibilidade de realização da conduta esperada para o plano 

posterior da culpabilidade. 

Em sua renovada extensão para o direito civil561, a ideia de um tipo objetivo 

deve ser cuidadosamente manipulada, a fim de que não seja nem excluída, como fez 

Alfredo Orgaz, nem inflacionada, na contramão da observação pragmática. Nosso Código 

Civil não traz uma disciplina ostensiva como a do art. 1.066 do anterior Código Civil 

argentino, que previa que uma ação voluntária seria ilícita e, como tal, sancionada, apenas 

se expressamente proibida por lei562. Mas nem por isso é de se ignorar os elementos que 

                                                 
558 “Na realidade, o especial fim ou motivo de agir, embora amplie o aspecto subjetivo do tipo, não integra o 

dolo nem com ele se confunde, uma vez que, como vimos, o dolo esgota-se com a consciência e a vontade 

de realizar a ação com a finalidade de obter o resultado delituoso, ou na assunção do risco de produzi-lo. O 

especial fim de agir que integra determinadas definições de delitos condiciona ou fundamenta a ilicitude do 

fato, constituindo, assim, elemento subjetivo do tipo de ilícito, de forma autônoma e independente do dolo. 

A denominação correta, por isso, é elemento subjetivo especial do tipo ou elemento subjetivo especial do 

injusto, que se equivalem, porque pertencem, ao mesmo tempo, à ilicitude e ao tipo que a ela corresponde. 

A ausência desses elementos subjetivos especiais descaracteriza o tipo subjetivo, independentemente da 

presença do dolo. Enquanto o dolo deve materializar-se no fato típico, os elementos subjetivos especiais do 

tipo especificam o dolo, sem necessidade de se concretizarem, sendo suficiente que exista no psiquismo do 

autor, isto é, desde que a conduta tenha sido orientada por essa finalidade específica” (BITENCOURT, 

Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 321-322). 
559 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 329. 
560 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1980. p. 68. Também Bitencourt se manifesta no sentido de que “o injusto culposo, como já referimos, tem 

uma estrutura completamente diferente do injusto doloso, não contendo o chamado tipo subjetivo, em razão 

da natureza normativa da culpa. (...) Não se desconhece, no entanto, a existência de um certo componente 

subjetivo no crime culposo, formado pela relação volitiva final e um certo componente objetivo expresso 

na causalidade. Mas, como a relevância da ação é aferida através de um juízo comparativo entre a conduta 

realizada e aquela que era imposta pelo dever objetivo de cuidado, não tem sentido a divisão do tipo penal 

em objetivo e subjetivo, sendo irrelevante a relação volitiva final para a realidade normativa” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 330-

331). 
561 Haja vista que o fenómeno não é novo, estando na base histórica do instituto a existência de delitos e quase-

delitos que só eram indenizados se previstos em normas jurídicas. 
562 “Art. 1.066 – Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las 

leyes ordinárias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena o 

sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. O Código em 

vigor não traz disposição como essa e, lamentavelmente, não regula o ilícito de forma ampla e genérica. 

Apenas quanto à responsabilidade civil, preferiu seguir a ideia de um princípio geral de não lesar, que pode 

ter como fatores de atribuição elementos objetivos e subjetivos. Assim, a leitura do art. 1.716 c/c arts. 

1.721, 1.722 e 1.724. “Art. 1.716 – Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el 

incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las 

disposiciones de este Código”. “Art. 1.721 – Factores de atribución. La atribución de un daño al 

responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de 

atribución es la culpa”. “Art. 1.722 – Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa 

del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera 
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estruturam nossos arts. 186 e 187 do CC/02, sede normativa do ilícito em sentido estrito no 

diploma civil brasileiro. Ou ainda, para recolher exemplo fora dos ilícitos em sentido 

estrito, os pressupostos legais, ditados no art. 1.210, § 1º do CC, que autorizam a autotutela 

em contexto de desforço imediato. 

A percepção desses elementos estruturais descritivos conduz-nos a concluir, 

juntamente com Juan José Casiello, pela procedência da análise da tipicidade, mesmo no 

direito civil. Ainda que de cariz muito menos rigoroso que aquele ostentado pelos tipos 

penais, o tipo civil guarda também a preocupação em garantir os direitos fundamentais 

contra arbitrariedades eventualmente facilitadas563.  

Focando no ilícito que gera responsabilidade civil (ilícito em sentido estrito), 

devemos demorar-nos um pouco mais sobre seus elementos constitutivos. A opção por 

essa espécie de ilícito vem justificada nos limites do trabalho, cujo recorte metodológico 

seria prejudicado caso se empreendesse uma análise minuciosa de todo o fenômeno do ato 

ilícito civil. Centrando, contudo, no ilícito em sentido estrito, deve-se pontuar que ao 

menos duas tradições diferentes convivem, ainda hoje, lado a lado, na Europa continental: 

a francesa, que se funda em uma cláusula geral de danos, e a germânica, fundada em 

hipóteses legais mais restritas564. 

A disciplina francesa do ilícito stricto sensu tem por sede normativa o atual art. 

1.240 do Code Civil565, reprodução integral do controvertido art. 1.382 do mesmo Código 

conforme a numeração original. A disciplina trazida por este artigo representou um avanço 

em relação ao cenário anterior ao propor, em detrimento de alguns parcos casos típicos de 

ilicitude, um princípio geral em matéria de responsabilidade civil566, segundo o qual toda 

ação que lesa a outrem obriga aquele pela falta de quem o dano irrompeu, a repará-lo. 

                                                                                                                                                    
demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario”. “Art. 1.724 – Factores subjetivos. Son 

factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida 

según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la 

imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de 

un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos”. 
563 “Así como en materia penal hay ‘tipos legales’, figuras concretas, precisas, rigurosas, a su turno, en materia 

civil, si bien lejos de aquella rigurosidad, es necesario que se cuente con la presencia de determinadas 

‘notas’ o ‘elementos’ que formen el ‘marco’ para encuadrar el ilícito. Marco amplio, pero marco al fin” 

(CASIELLO, Juan José. Atipicidad del ilícito civil (reflexiones sobre el “daño no justificado”). In: 

BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por 

daños en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1997. p. 158). 
564 BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. 
565 Article 1240 (Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2) – Tout fait quelconque de 

l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.  
566 BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. p. 145. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD569BF12327FA64C90D13F8BBCA0509.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20190301&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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Acompanhando sugestão de Menezes Cordeiro567, traduzimos por “falta” o problemático 

termo “faute”, atentos à advertência de que, apesar da pretensão do legislador francês em 

reduzir as condições da responsabilidade a uma única, ele continuava a se referir, para 

além da culpa propriamente dita (culpa em sentido estrito e dolo), também à ilicitude568. 

Mas o caminho até chegar a esse estágio foi tortuoso e repleto de incertezas, começando 

nos primeiros comentadores, tributários da escola da exegética, que achavam que o sentido 

amplo com que a cláusula geral tratava a responsabilidade afetava a segurança e a certeza 

jurídicas569. 

O BGB alemão, por outro lado, consagrando entre seus dispositivos a distinção 

entre culpa e ilicitude, preferiu restringir a responsabilidade aquiliana em torno de três 

cláusulas570, em que pese o posterior esforço da jurisprudência por lhe ampliar o sentido 

através de uma hermenêutica complacente. A disciplina alemã, que integra culpa ou dolo e 

violação de direito alheio, deve muito às contribuições de Ihering que, com sua 

formulação, criticou o subjetivismo francês dos primeiros tempos que via na “faute” 

apenas uma expressão da culpa genérica571. 

Entre nós, em que pese a influência germânica cada vez mais substancial572, em 

matéria de responsabilidade, prevaleceu a orientação francesa e sua opção por uma 

cobertura ampla contra o dano573. Não obstante, em lugar do polêmico termo “faute”, 

                                                 
567 Na nota 28 de seu artigo sobre o abuso de direito, Menezes Cordeiro adverte que “a ideia de ‘falta’ (faute) 

não pode ser corretamente traduzida pela de culpa. Na realidade, a ‘falta’ traduz um misto de culpa e 

ilicitude que, na sua imprecisão, permite desenvolvimentos muito latos, no campo da responsabilidade 

civil” (MENEZES CORDEIRO, António. Do abuso do direito: estado das questões e perspectivas. Revista 

da Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 65, n. 2, p. 327-285, set. 2005. p. 338). 
568 DELIYANNIS, J. La notion d’acte illicite: consideré en sa qualité d’élément de la faute délictuelle. Paris : 

Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1952. De se observar, contudo, que recente projeto para 

reformar o direito da responsabilidade civil francês, concebe uma faute objetiva, dispensando como 

requisito necessário a imputabilidade (Art. 1.242. Constitue une faute la violation d'une prescription légale 

ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence). 
569 BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. p. 146-147. 
570 “El BGB no contiene una fórmula general sobre las situaciones jurídicas agrupadas bajo el deber de 

indemnizar daños, sino que ha enumerado supuestos de hecho singulares que pueden dar lugar a la 

pretensión de indemnización. Los supuestos de hecho delictivos del BGB se agrupan y gradúan en tres 

clases: lesión de los bienes jurídicos inalienables, violación de las disposiciones de protección y los daños 

contra las buenas costumbres” (HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. v. 3, p. 523).  
571 BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. responsabilidade: a precaução 

como fundamento da imputação delitual? Coimbra: Almedina, 2006. p. 153. 
572 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no Direito Civil brasileiro 

do século XX. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 102, n. 938, p. 79-155, dez. 2013. 
573 No Código de 1916, predominou o pensamento de forte inspiração germânica de Tobias Barreto, jurista e 

filósofo sergipano, de que Clóvis Beviláqua era discípulo. Isso pode ser facilmente evidenciado ao se 

observar a classificação das matérias levada a efeito pelo CC/16. O mesmo ocorreu com o CC/02, que se 

beneficia da mesma classificação e ainda adota o sistema de normas com tipos abertos, permitindo maior 

elastério interpretativo e vida útil mais longeva aos conceitos. Todavia, existiam pontos de afinidade entre 

o CC/16 e o código francês. No campo da responsabilidade civil, isso saltava aos olhos, já que este serviu 
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nosso legislador preferiu adotar a noção “ato ilícito”574. Conforme se depreende dos já 

citados arts. 186 e 187 c/c art. 927, caput do CC, a responsabilidade por ato ilícito pode 

decorrer de atuação com culpa (em sentido lato) ou com abuso de direito575. Nesse sentido, 

para se configurar, o tipo objetivo não exige necessariamente o preenchimento do tipo 

subjetivo, seja porque abrange o atuar culposo, seja porque a análise do abuso de direito 

prescinde de qualquer ponderação subjetiva576. Resulta daí, e dentro de uma concepção 

tradicional, que os elementos típicos essenciais do ilícito estrito senso seriam apenas a 

conduta voluntária (positiva ou negativa) e o dano. Culpa e dolo serão simplesmente 

elementos acidentais577. Dessa primeira etapa fica, pois, excluída, qualquer consideração 

valorativa, a exemplo do juízo de ultrapassagem dos limites regulares ao exercício de um 

direito, exigido pelo art. 187, segunda parte do CC. Segundo a teoria geral do delito, esse 

                                                                                                                                                    
de suporte e modelo para aquele. O atual CC/02, não obstante tenha consolidado muitas das disposições do 

diploma anterior, afastou-se um pouco mais do modelo francês no tema da responsabilidade civil, seja na 

disciplina de algumas matérias, seja no acolhimento de vetores filosóficos diversos (STOCO, Rui. 

Responsabilidade civil no Código Civil francês e no Código Civil brasileiro: estudos em homenagem ao 

bicentenário do Código Civil francês. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 94, n. 831, p. 11-58, jan. 2005. 

p. 18-19). 
574 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 119. 
575 Criticando uma tal bipartição da cláusula geral de ilicitude, sustentada pela doutrina e concretizada no 

Enunciado 37 das I Jornadas de Direito Civil, promovidas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), 

Guilherme Reinig sustenta que “o abuso de direito não deve ser utilizado como marco divisório entre duas 

modalidades de responsabilidade por ato ilícito, uma de natureza subjetiva e outra de natureza objetiva. 

Com isso não se pretende rejeitar a tendência de objetivação dos critérios de imputação da responsabilidade 

civil, muito menos afirmar que a responsabilidade em caso de abuso de direito é de natureza subjetiva no 

sentido de pressupor reprovabilidade moral ou ética da conduta lesiva. O que se defende é a irrelevância do 

abuso de direito para se determinar a natureza da responsabilidade civil por ato ilícito” (REINIG, 

Guilherme Henrique Lima. Abuso de direito e responsabilidade por ato ilícito: críticas ao Enunciado 37 da 

1ª Jornada de Direito Civil. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 63-94, abr./ 

jun. 2016. p. 65). 
576 MENEZES CORDEIRO, António. Do abuso do direito: estado das questões e perspectivas. Revista da 

Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 65, n. 2, p. 327-385, set. 2005. p. 381. No Brasil, Judith Martins-Costa, 

recuperando ensaio anterior em que via na figura do art. 187 do CC a consagração da teoria do exercício 

inadmissível de posição jurídica (MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A ilicitude derivada do exercício 

contraditório de um direito: o renascer do venire contra factum proprium. Revista Forense. Rio de Janeiro, 

v. 100, n. 376, p. 109-129, nov./ dez. 2004. p. 122), reconhece, firmada nas lições de Menezes Cordeiro, 

que mencionado artigo adotou a concepção germânica, conforme talhada pela doutrina e jurisprudência 

daquele país. Nas palavras da autora, “a concepção ‘germânica’ subjacente ao art. 187 não adveio 

diretamente do BGB: nós a temos por meio do acolhimento pelo Código Português da leitura procedida 

pelo codificador grego à doutrina alemã posterior ao BGB que edificara as bases do exercício jurídico 

inadmissível para além das estreitas comportas permitidas pela regra da proibição da chicana do parágrafo 

226, segundo o qual ‘o exercício de um direito é inadmissível quando só possa ter o escopo de provocar 

danos a outrem’” (MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Os avatares do abuso do direito e o rumo 

indicado pela boa-fé. p. 25. Disponível em: http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Costa-

Judith-Os-avatares-do-Abuso-do-direito-e-o-rumo-indicado-pela-Boa-Fe.pdf. Acesso em 18 set. 2018). 
577 Essa conclusão parece endossar o defendido por Aguiar Dias, para quem “nem mesmo a classificação dos 

atos ilícitos em dolosos ou culposos apresenta interesse para o civilista brasileiro, que só cogita do gênero 

ato ilícito, que é o fato, não autorizado pelo direito, causador de dano a outrem, embora se vislumbrem, no 

texto do citado dispositivo, as duas espécies: dolo (ação ou omissão voluntária) e culpa (negligência ou 

imprudência)” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995 v. 

1, p. 120). 
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juízo de valoração é objeto do segundo momento de análise, qual seja, o da ilicitude ou 

antijuridicidade. 

Por ser um trabalho que pende a questionar a necessariedade do dano para a 

responsabilidade civil, pode-se estranhar o fato de o colocarmos como elemento essencial 

do ilícito em sentido estrito. Mas a opção não é equivocada. Mesmo nos lindes da 

responsabilidade preventiva, hipótese dogmática que estamos construindo, o dano 

continuará a orientar a resposta jurisdicional em matéria de responsabilidade, ainda que, 

nesse particular, se prescinda de sua representação fenomênica, bastando tão somente uma 

probabilidade concreta de realização. Conforme pontuamos, essa peculiaridade nos leva a 

preterir a expressão “responsabilidade sem dano”, que ganhou repercussão na doutrina, 

mas que traduz mal a ideia por trás do conceito – pelo menos, a ideia que julgamos a mais 

equilibrada para se defender de lege lata e em um contexto de economia capitalista. Além 

disso, a supressão do referencial fornecido pelo dano poderia trazer consigo a ameaça de se 

invadir a competência de outros ramos dogmáticos. Ideia afim parece ser endossada por 

Geneviève Viney e Patrice Jourdain578. 

Quanto ao mais, pensamos que ao tratar do sentido da ação, anteriormente, 

acabamos abarcando muitos aspectos referentes à conduta. Ainda voltaremos a ela quando 

centrarmos nossa atenção na influência e nas repercussões do princípio da precaução sobre 

o desenho dogmático da conduta de risco. Por hora, uma observação deve ser ressaltada e, 

para tal, caminharemos pari passu com a teoria da imputação objetiva, recorrendo, outra 

vez, a construções penalistas579.  

Apesar da imputação objetiva não ser novidade para o direito privado, a forma 

como ela foi apropriada e desenvolvida em sede de teoria do delito nos interessa, em razão 

de seu centro dogmático continuar na ação lesiva. Em outras palavras, a partir do momento 

em que a civilística admitiu uma forma de imputação lastreada no risco, passou a dedicar-

se plenamente ao dano ou sua causação580, reservando à conduta um espaço de análise em 

segundo plano. Já no direito penal, a percepção do risco tomou outros caminhos, afinados 

                                                 
578 “Par conséquent, loin de mettre en oeuvre une responsabilité qui, fondée sur les principes de précaution ou 

de prévention, serait indépendente de tout dommage, comme cela a été proposé en doctrine, cette 

jurisprudence réaliste se contente d’associer à la réparation des mesures de prévention afin que cesse une 

situation illicite et dommageable ou que disparaisse la menace d’un dommage imminent et certain” 

(VINEY, Geneviève ; JOURDAIN, Patrice. Traité de droit civil – les conditions de la responsabilité. 3. 

ed. Paris: LGDJ, 2006. p. 7). 
579 O ilícito da doutrina penal funcionalista reconhece que o tipo não se limita a uma ponderação subjetivista, 

sendo necessário reconhecer que a finalidade é apenas um dos elementos do ilícito, apenas uma parte do 

desvalor da ação. Ao lado dela, como pondera o normativismo funcional, deve-se considerar a criação de 

um risco não permitido, que independe dos fins do autor (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 

direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 239). 
580 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
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com a linha de evolução do instituto centrada no agente lesivo. Como pontuamos supra, a 

imputação objetiva relegou o tipo subjetivo e promoveu o tipo objetivo que, na doutrina 

finalista, era mera causalidade, a núcleo das especulações. A partir de então, o tipo objetivo 

não se esgota na mera causação de um resultado, mas inclui a criação de um risco 

juridicamente desaprovado e a realização desse mesmo risco no resultado581. Analisemos 

mais de perto essa construção, assumindo, para isso, uma ótica material, que distingue 

normativamente entre desvalor da ação e desvalor do resultado. Acompanhando Luís 

Greco, tomamos como dogma que o desvalor do resultado, em matéria penal, vem sempre 

em função do desvalor da ação, assim, embora possa haver desvalor da ação sem desvalor 

do resultado, o contrário não é permitido582. 

Com respeito à ação, sua análise desdobra-se em duas: criação do risco e 

desaprovação jurídica desse risco. A imputação do risco criado, fundada na finalidade de 

proteção de bens jurídicos, vem pautada no critério da prognose póstuma objetiva583, 

afastando a responsabilidade do autor diante do risco juridicamente irrelevante e diante das 

hipóteses em que há diminuição do risco. Por outro lado, ainda no momento do desvalor da 

ação, deve-se considerar quais riscos criados merecem a desaprovação do direito. Para a 

seleção de tais riscos, Greco enumera três critérios: a existência de normas de segurança, a 

violação do princípio da confiança e o comportamento contrário ao standard geral dos 

homens prudentes584. As normas de segurança, normas de caráter privado que regulam a 

prática de certas atividades, embora eventualmente tendenciosas, haja vista o espírito 

corporativista dos diversos ramos profissionais, servem, quando violadas, de indício que o 

risco criado é juridicamente desaprovado. O princípio da confiança funciona como 

postulado de que ninguém, ao agir, precisa se preocupar com a possibilidade de que outrem 

se comporte erradamente e, com isso, concorra para a produção de um dano, salvo em se 

tratando de inimputáveis, em havendo indícios concretos de que o comportamento temido 

será praticado ou é comum, ou quando existe dever especial de vigilância. Por fim, se os 

                                                 
581 GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 21-22. 
582 GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. 
583 “Prognose, porque se trata de um juízo formulado de uma perspectiva ex ante, levando em conta apenas 

dados conhecidos no momento da prática da ação. Objetiva, porque a prognose parte dos dados conhecidos 

por um observador objetivo, por um homem prudente, cuidadoso – e não apenas por um homem médio – 

pertencente ao círculo social em que se encontra o autor. Póstuma, porque, apesar de tomar em 

consideração apenas os fatos conhecidos pelo homem prudente no momento da prática da ação, a prognose 

não deixa de ser realizada pelo juiz, ou seja, depois da prática do fato” (GRECO, Luís. Um panorama da 

teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 34-35). 
584 GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 54. 
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dois critérios falharem, o juiz deve recorrer à figura do homem prudente. A desaprovação 

jurídica do risco encontra óbices, no entanto, em casos como o do risco permitido. 

Em se constatando a criação de um risco juridicamente desaprovado, para que 

haja imputação objetiva é necessária a realização do risco no resultado. Se o resultado se 

produzir por razões diversas das que levaram à proibição da conduta, não haverá desvalor 

do resultado, porque não houve desvalor da ação. O critério, portanto, radica naquilo que 

os alemães chamam de “fim de proteção da norma”, que afasta, por óbvio, os cursos 

causais sem qualquer relação com o risco desaprovado. Especial interesse, dentro da 

temática que estamos considerando, cerca as hipóteses de danos tardios, outro exemplo de 

casos em que se questiona a incidência do fim de proteção da norma. Discutindo dentro de 

uma ótica punitivo-criminal, Luís Greco, a partir dos exemplos de lesões geradas por 

minas terrestres ou air-bags defeituosos tempos depois de instaladas as primeiras ou 

fabricados os segundos, pontua que o fato de o resultado ocorrer de imediato ou só depois 

de algum tempo é irrelevante para a proibição de condutas585. A respeito dos danos tardios, 

voltaremos a tratar adiante. Por hora, incumbe-nos refletir acerca dos subsídios que as 

formulações acerca do tipo penal objetivo pode trazer em matéria de tipicidade do ilícito 

civil. 

Se a doutrina que sustenta a viabilidade de uma responsabilidade preventiva 

concede posição especial ao risco, não se deve olvidar que este pode ser constatado mesmo 

na estrutura do ilícito culposo, ensejador de responsabilidade subjetiva, ainda que nesse 

caso venha eclipsado sob a supremacia da culpa. Usemos de um exemplo para verificar a 

plausibilidade do argumento. 

A relação jurídica médico-paciente é disciplinada pelo CDC, que determina, 

em seu art. 14, § 4º, em caráter excepcional, que a responsabilidade dos profissionais 

liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Assim, tomada como obrigação de 

meios586, para se desincumbir de qualquer evento indesejado que, eventualmente, ocorra, o 

médico deve informar o paciente dos riscos a que ele estará sujeito ao decidir se submeter 

ou não, por exemplo, a um determinado tratamento. O risco é inerente à atividade do 

                                                 
585 GRECO, Luís. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 110. 
586 “As consequências oriundas da distinta natureza atribuída às obrigações de meio e de resultado são, de toda 

forma, cada vez menos evidentes. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que se permite a inversão 

do ônus da prova, em regra atribuído à autora de uma ação judicial que busque a reparação de danos 

supostamente sofridos. [...] A despeito desse fato, mantêm ainda a sua utilidade, em especial no sentido de 

delimitação do que deve ser provado para a configuração do chamado nexo de causalidade, próprio à 

responsabilidade civil” (SCAFF, Fernando Campos. A iatrogenia e o nexo causal na responsabilidade civil 

decorrente da atividade médica. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, 

consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 188-189, grifos do autor). 
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profissional, mas por ele responderá se falhou ao informar adequadamente o paciente-

vítima587. Evidente que existem limites ao desempenho desse dever588, mas o que se julga 

aqui é o fato de o profissional da saúde ter falhado, culposamente589, em advertir que a 

assunção de certos riscos pode redundar em determinados efeitos colaterais, alguns dos 

quais irreversíveis, como a morte. Nesse sentido, se o paciente, por exemplo, deixar de 

seguir a recomendação médica e vier a sofrer dano por isso, o profissional será 

responsabilizado apenas na hipótese de não ter se desincumbido de seu dever, porque é um 

risco que assume ao deixar de auxiliar adequadamente a decisão de seu paciente590. Por 

outro lado, se agiu conforme os preceitos da deontologia médica, o risco assumido pelo 

paciente não poderá ser imputado ao profissional. Portanto, parece correto aceitar o risco 

como componente elementar do tipo objetivo, com repercussão por toda a ontologia e 

epistemologia do ilícito, mesmo quando o acento da conduta esteja todo posto sobre a falta 

de diligência, a leviandade do comportamento ou a imperícia de quem deveria conhecer 

                                                 
587 Concebendo por periculosidade inerente aquela dotada de normalidade (critério objetivo) e previsibilidade 

(critério subjetivo), Herman Benjamin pondera que “sempre que um produto ou serviço é comercializado, 

o fornecedor deve informar o consumidor sobre seu uso adequado, sobre os riscos inerentes, assim como 

sobre outras características relevantes. Na ausência ou deficiência de cumprimento do dever de informar, o 

bem de consumo transforma-se, por defeito de comercialização, em portador de vício de qualidade por 

insegurança. Comumente, o que ocorre é que uma periculosidade inerente – por fragilidade ou carência 

informativa – transmuda-se em periculosidade adquirida na forma de defeito de comercialização” 

(BENJAMIN, Antônio Herman V. Fato do produto e do serviço. In BENJAMIN, Antônio Herman V.; 

MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 2. ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 128, grifos do autor). Nessa linha, Gilberto Bergstein afirma 

que “a informação, in casu, exerce papel determinante na atribuição de riscos da atividade médica: ao 

informar o risco previamente, os médicos estão, na verdade, transferindo-o ao paciente (que terá, por sua 

vez, a oportunidade de decidir livremente se quer ou não sujeitar-se ao risco que lhe foi informado)” 

(BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 252). 
588 BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141-168. 
589 Fernando Campos Scaff aparentemente confronta essa concepção. Para o autor, haja vista as peculiaridades 

da prestação de serviços médicos, as vicissitudes do corpo humano e as limitações da ciência, a ideia de 

culpa estaria superada em favor de um conceito de má prática, expressa na adoção de condutas não 

recomendadas pela melhor prática, independentemente da averiguação do ânimo subjetivo do causador do 

dano (SCAFF, Fernando Campos. A iatrogenia e o nexo causal na responsabilidade civil decorrente da 

atividade médica. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, 

Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e 

ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 189-190). Não obstante reconhecendo o importante papel 

desempenhado pelo nexo de causalidade enfatizado por referido autor, pensamos que sua justificativa para 

afastar a culpa não procede, primeiro porque o conceito de “má prática” pode facilmente ser enquadrado 

nas figuras que compõem a culpa, depois, porque mesmo a aferição desta, seguindo doutrina mais recente, 

dá-se em termos objetivados pela simples restrição lógica de se descer mais a fundo na psicologia do 

agente lesante. 
590 A questão da informação na relação médico-paciente é tão importante, que doutrina e jurisprudência têm 

avançado no sentido de conceder-lhe fundamento autônomo para fins de reparação, chegando-se mesmo a 

haver quem defenda que, em vista desse quadro, não há razões para se continuar atrelando a condenação ao 

dever de indenizar à concretização de riscos não informados (BERGSTEIN, Gilberto. A informação na 

relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 260-261). 
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certas técnicas591, componentes de um elemento que a moderna dogmática jurídica nos 

permite qualificar de acidental. 

No entanto, é na formatação prospectiva do instituto da responsabilidade civil 

que a disciplina do risco alcança sua plenitude. Aqui, adiantaremos noções que melhor se 

encaixariam no tópico infra sobre a interrelação entre ilícito e princípio da precaução, mas 

a antecipação se justifica a fim de se dar sequência ao raciocínio acerca do papel do risco 

no tipo, cuja compressão, em toda sua amplitude, poderia ser prejudicada se cindíssemos a 

análise. Seja como for, em se tratando de responsabilidade preventiva, fala-se, por 

exemplo, em riscos permitidos, cuja potencialidade lesiva, ainda que desconhecida em sua 

amplitude, pode recomendar o desencorajamento da conduta592. Nesse particular, 

pensamos que a lógica pragmática do equilíbrio de interesses e o respaldo fornecido, de 

empréstimo, pela teoria da imputação objetiva permitem um tratamento mais efetivo da 

matéria, o que conduziria a soluções mais funcionais e concretas, em outras palavras, 

soluções menos utópicas, ainda que, como também constatara Teresa Ancona Lopez em 

fins da década passada, não tenhamos encontrado acórdãos proferidos com fundamento na 

“‘imputação objetiva’ da responsabilidade civil”593. Tratando-se de eficácia ex ante, o 

desvalor do resultado típico da dogmática civil cede primazia ao desvalor da ação, mas não 

deixa de relevar mesmo na análise da criação do risco – como veremos na sequência. 

Tomemos outro exemplo, agora de aplicação do princípio da precaução para 

desenvolvermos nosso raciocínio, sem precisarmos recorrer a maiores abstrações. 

Tal exemplo colhemos da jurisprudência do STF, que julgou, com repercussão 

geral, em 08 de junho de 2016, o RE 627.189/SP, promovido pela então Eletropaulo S/A 

contra acórdão do TJSP, que reconheceu à “Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava” 

direito a exigir da primeira redução do campo magnético das linhas de transmissão de 

energia elétrica, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais 

efeitos nocivos à saúde da população. O relator, ministro Dias Toffoli, seguido pela 

maioria da Corte, deu provimento ao recurso extraordinário, julgando improcedentes as 

ações civis públicas movidas em primeira instância e firmando tese, segundo a qual “no 

atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos 

nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos 

                                                 
591 CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008. p. 84-94. 
592 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 43. 
593 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 135. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, 

por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de 

Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009”. 

Não obstante os méritos do voto do relator e da decisão do plenário da Corte 

Suprema, pensamos que a matéria seria melhor trabalhada sob o viés da análise do ilícito 

civil, enriquecida com as discussões acerca do elemento objetivo do tipo. Ademais dos 

benefícios jurisdicionais, como uma melhor fundamentação do thema decidendum e uma 

esquiva contra eventuais empregos retóricos dos princípios normativos594, teríamos 

vantagens dogmáticas. Por exemplo, o acórdão girou em torno da análise da causalidade 

adequada frente a um dano que nem sequer ocorreu e, eventualmente, pode nem ser 

constatado ou derivar de outra fonte que não a energia eletromagnética que circula pelos 

cabos de alta tensão. Melhor se partisse de um exame da criação do risco595. Teríamos, 

assim, com respaldo na teoria da imputação objetiva, que verificar se o risco, sobre cuja 

criação não há dúvida e para o qual a incidência da prognose póstuma objetiva seria 

despicienda, é juridicamente desaprovado. Adotando os critérios da existência de normas 

de segurança, da violação do princípio da confiança e do comportamento contrário ao 

standard geral dos homens prudentes, a dúvida quanto à segurança e correção dos limites 

até então fixados pela Lei n. 11.934/09 poderia embasar um juízo de desaprovação do risco 

criado. 

Finalmente, quanto ao segundo momento da análise do tipo objetivo, deve-se 

adequar os parâmetros colhidos da dogmática penal para admitir, além da realização lógica 

do risco (presente nos casos de reparação ou naqueles em que incide o princípio da 

prevenção), as hipóteses em que há suspeita potencialmente alta e séria acerca da 

possibilidade de sua realização. Havendo juízo afirmativo ou dúvida relativamente alta 

acerca da possibilidade de realização do risco no resultado, seria o caso de conceder tutela 

em favor do ambiente e da saúde pública, no caso, em favor da recorrida. Entretanto, a 

evolução da disciplina normativa interna, lastreada em recomendações de organismos 

                                                 
594 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do direito civil contemporâneo na tradição 

de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, v. 143, p. 43-66, 2011. 

Disponível em: http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-

epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-

law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf. Acesso em 24 ago. 2018. 
595 Diferenciando danos diretos e indiretos, Reinig pontua que a aplicação das teorias do nexo causal é 

suficiente apenas para os primeiros. Naqueles danos em que a lesão não se realiza no contexto da ação, ou 

seja, em que ação e resultado lesivo compõem momentos distintos, propõe investigar o escopo da norma: 

“a tipicidade ou a antijuridicidade da conduta pressupõem a violação de uma regra de conduta (um dever 

do tráfego), da qual pode ou não resultar uma lesão a bem jurídico tutelado” (REINIG, Guilherme 

Henrique Lima. O escopo de proteção da norma como critério limitativo da responsabilidade civil por ato 

ilícito: algumas contribuições ao direito civil brasileiro a partir do direito civil alemão. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 237-309, jan./mar. 2018). 

http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
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internacionais, testemunhou que os níveis até então praticados eram seguros comparados 

com o que o estado da técnica recomendava596. Decorre que não houve violação do fim de 

proteção da norma, a desencorajar qualquer medida restritiva da atividade. 

Mas independente da conveniência ou não da fundamentação atrelada ao nexo 

causal, merece ser reconhecido o emprego sábio que a Corte fez do princípio da precaução, 

coligindo coisa julgada e eficácia temporal da sentença. A referência aparece expressa nos 

votos do então ministro Teori Zavascki e no do ministro Gilmar Mendes. A propósito 

dessa distinção, Gilmar Mendes destaca a relevância dos fatos no âmbito do programa 

normativo. Segundo o ministro, na Alemanha, dá-se muita atenção aos fatos legislativos e 

até sobre os prognósticos legislativos, o que permite ao julgador fazer um exame e uma 

revisão dos fatos supostos ou pressupostos pelo legislador e até dos prognósticos que o 

legislador, eventualmente, incorpora à sua decisão.  

Vistas as coisas dessa perspectiva, poder-se-ia questionar a opção da doutrina 

tradicional em excluir do conceito de ilícito a responsabilidade objetiva, uma vez que para 

a configuração daquele bastariam a conduta voluntária e o dano, ambos de alguma maneira 

constatáveis nesta597. Todavia, existem inconvenientes decisivos que impedem o 

                                                 
596 Conforme o ministro Dias Toffoli anota em seu voto, em 1º de julho de 2014, a ANEEL editou a Resolução 

Normativa nº 616/2014, que alterou a Resolução Normativa nº 398, de 23 de março de 2010, e, no que se 

refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz, elevou de 83,33 μT 

(microteslas) para 200,00 μT (microteslas) o limite máximo e permanente de exposição a campos elétricos 

e magnéticos. A nova normativa resultou não só das conclusões extraídas da audiência pública efetivada 

pela ANEEL (nº 97) no ano de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para 

o aprimoramento da anterior Resolução Normativa nº 398/2010, como também levou em consideração os 

novos níveis de referência para campos magnéticos em 60 Hz, os quais, ao final de 2010, passaram de 

83,33 μT (microteslas) para 200μT (microteslas) para o público em geral, e de 416,67 μT (microteslas) 

para 1000 μT (microteslas) para a população ocupacional, conforme valores estabelecidos no documento 

oficial da ICNIRP.  
597 Na contramão da doutrina tradicional, Guilherme Reinig, ao analisar jurisprudência do STJ acerca de 

atropelamento em linha férrea mal sinalizada ou com instalações de segurança insuficientes, observa que se 

trata “de uma hipótese de responsabilidade decorrente da violação de um dever de cuidado (ou, na 

terminologia alemã, de um dever do tráfego) que visa a evitar, especialmente em locais de adensamento 

populacional, acidentes resultantes de travessias arriscadas”. E continua dizendo que “essa 

responsabilidade é, de fato, uma responsabilidade por ato ilícito no sentido de uma responsabilidade que 

pressupõe um ‘desvio de conduta’, ou melhor, a violação de um dever jurídico de fazer ou não fazer 

alguma coisa estabelecido em lei ou formulado pelas cortes com fundamento na cláusula geral de 

responsabilidade do artigo 927, caput, bem como em normas de direito público que tratem do tema. Não há 

aqui propriamente uma responsabilidade pelo risco, pois o dever de reparar o dano pressupõe 

necesariamente a imputação de uma conduta ilícita ou antijurídica à concessionária, ainda que não se 

discuta o elemento subjetivo culpa”. Contudo, arremata o autor, “realocar os casos de atropelamento em 

linha férrea na responsabilidade por ato ilícito não significa um retrocesso na proteção das vítimas. Revela-

se simplesmente a verdadeira natureza dos critérios decisórios. Estampar os julgados com ementas ou 

expressões indicando tratar-se de responsabilidade objetiva (no sentido de não pressupor uma conduta 

ilícita ou antijurídica), ou melhor, pelo risco, não muda a essência do conteúdo dos acórdãos: a análise de 

conduta da concessionária é central na decisão por ou contra a responsabilidade” (REINIG, Guilherme 

Henrique Lima. O escopo de proteção da norma como critério limitativo da responsabilidade civil por ato 

ilícito: algumas contribuições ao direito civil brasileiro a partir do direito civil alemão. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 237-309, jan./mar. 2018). Também Massimo Bianca, 
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tratamento unitário da matéria e que se expressam na particularidade da estrutura de cada 

espécie de responsabilidade e no fundamento jurídico de cada uma. Quanto ao fundamento, 

pensamos que é despiciendo falar mais que uma, a subjetiva, tem seu centro de gravidade 

no ofensor, enquanto outra, a objetiva, o tem na vítima – pontos de partida distintos a 

justificar o tratamento dogmático distinto. Depois, quanto à estrutura, cediça a necessidade 

de uma ação controlada causada pelo homem e produto de seu psiquismo na 

responsabilidade subjetiva, enquanto a responsabilidade objetiva prescinde de qualquer 

ponderação acerca da conduta, chegando, por exemplo, a sancionar resultados produzidos 

por animais e coisas598, por fatos da natureza599 e até mesmo por atos lícitos600. 

 

 

4.1.4.2 Antijuridicidade 

 

Até agora centramos nossa análise na tipicidade, enquanto elemento primeiro 

do ilícito. De alguma forma, tentamos rebater críticas apressadas que ignoram a tipicidade 

no ilícito civil, por concebê-la como dimensão exclusiva do delito penal, e demonstramos a 

importância de sua consideração a fim de delimitar a noção de ilícito. Para a configuração 

deste, todavia, não basta a previsão de um determinado substrato fático. É ainda preciso 

valorar a ação descrita na norma jurídica e confrontá-la com o juízo de reprovabilidade que 

a sociedade faz dela em concreto. Trata-se, respectivamente, da análise da antijuridicidade 

                                                                                                                                                    
lembrado por Claudio Godoy, adverte que mesmo os casos de responsabilidade objetiva podem ser 

reconduzidos ao conceito de ilícito, concebido de forma unitária como a violação de interesse alheio 

juridicamente tutelado, a que o lesado não deveria sofrer (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. 

Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no Código Civil de 2002. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010). 
598 Decorrência da admissão da teoria da guarda (PORTO, Mário Moacyr. Responsabilidade civil decorrente 

da guarda da coisa. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 573, p. 9-16, jul. 1983). 
599 Vide, por exemplo, a responsabilidade pelo risco integral, segundo a qual “todos os riscos, diretos e 

indiretos, que tenham relação com a atividade de risco, mesmo que não lhe sejam próprios, estarão sob a 

responsabilidade do agente” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015. p. 218). 
600 A respeito da designação ato lícito gerador de responsabilidade preferimos, frente nossas dúvidas acerca de 

sua coerência epistemológica, manter o fenômeno tal como indicado pela doutrina majoritária. A propósito, 

a obra de Calos Ghersi: GHERSI, Carlos A. Responsabilidad por actos lícitos. In: BUERES, Alberto Jesús; 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer milenio – 

homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997.  
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e da culpabilidade601, cuja separação não é comum na tradição civilista brasileira, mas cuja 

importância não pode ser desprezada602. 

Com respeito ao paradigma da antijuridicidade ou ilicitude603, vale o quanto foi 

dito anteriormente para a conduta penal antijurídica. E queremos marcar, aqui, o alcance 

que damos ao termo: antijuridicidade é o juízo de reprovação de uma conduta contrária ao 

direito. Tal acento poderia soar como truísmo, não fosse a generalização de um movimento 

que identifica por “antijuridicidade” fenômeno distinto do que referimos aqui seguindo 

terminologia que se consolidou nos setores dogmáticos que analisam a conduta. Mas, como 

dizíamos, diferente desse sentido, a doutrina civil vem falando em antijuridicidade como 

forma de demarcar que o nexo de imputação não mais se restringe ao ato ilícito. Assim, 

adota-se “antijuridicidade” para, além da mera conduta, aludir a um dano injusto, que pode 

ser imputado, inclusive, sob o paradigma do risco604. Mas não achamos conveniente esse 

emprego, que traz mais confusão que esclarecimentos e que versa sobre um fenômeno já 

pródigo em designações assentadas pelo tempo, como “dano ressarcível” e “dano injusto”. 

                                                 
601 “Temos para nós como um dado adquirido a distinção entre a ilicitude e a culpa. A ilicitude, um juízo de 

desvalor feito pela ordem jurídica sobre a própria conduta; a culpa, um juízo de desvalor pessoal, um juízo 

de desvalor sobre o próprio agente. E por isso mesmo, dada a diversidade ou diversificação valorativa, que 

já se tenha querido chamar à primeira ilicitude objectiva e à segunda ilicitude subjectiva” (FARIA, Jorge 

Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 198-199). 
602 Diferentemente, pondera Guilherme Reinig que “(...) é pouca ou nenhuma a relevância prática de distinguir 

antijuridicidade de culpa para o fim de fundamentação da pretensão indenizatória. Ausente uma ou outra o 

lesado carece, em todo caso, do direito de ser ressarcido do prejuízo sofrido” (REINIG, Guilherme 

Henrique Lima. Abuso de direito e responsabilidade por ato ilícito: críticas ao Enunciado 37 da 1ª Jornada 

de Direito Civil. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 63-94, abr./ jun. 2016. 

p. 77). 
603 Adotando paradigma alemão, usamos indiferentemente antijuridicidade e ilicitude. Sobre os reflexos do seu 

uso indistinto ou enquanto realidades diferentes nos códigos civis brasileiros de 1916 e 2002, vide: 

AMARAL, Francisco. Os atos ilícitos. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar 

Ferreira; FRANCIULLI NETTO, Domingos (coord.). O novo Código Civil: estudos em homenagem ao 

professor Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. p. 149-150. 
604 “(...) atualmente, a Responsabilidade Civil não se fundamenta apenas nos atos ilícitos. Em virtude da 

adoção da teoria do risco, prefere-se, agora, falar de antijuridicidade. Com efeito, o termo ato ilícito 

entremostra-se insuficiente para descrever todo o conjunto de hipóteses da responsabilização civil em seu 

estágio atual. (...) A ideia de antijuridicidade, portanto, adere à de ilicitude e nela se expande para abarcar 

qualquer suposta violação à lei, independentemente de o ato ser ou não qualificado como ilícito. A 

antijuridicidade tem como função principal categorizar e definir o que será ressarcível e também aquilo 

que não o será” (CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise 

crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: 

Atlas, 2015. p. 163-164). Também Fernando Noronha cede a esse emprego confuso e anticientífico, ao 

anotar que “a antijuridicidade, quer diga respeito a um fato humano, quer a um fato natural, é dado de 

natureza objetiva: existe quando o fato (ação, omissão, fato natural) ofende direitos alheios de modo 

contrário ao ordenamento jurídico, independentemente de qualquer juízo de censura que porventura 

também possa estar presente e ser referido a alguém. Para exprimir a mesma ideia da antijuridicidade, 

muitos autores falam em dano injusto, adotando uma expressão italiana (danno ingiusto), que está presente 

no próprio Código Civil italiano (art. 2.043)” (NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 493-494). 



174 

 

Feita essa advertência, podemos continuar a analisar os atributos do ato ilícito, 

pontuando que, também no direito privado, é questão intrincada o saber se, através do 

reenvio à genérica noção de divergência ao direito, é possível deduzir um conceito 

suficientemente preciso do ilícito605. De início, a mais grave incerteza reina no entorno ao 

objeto mesmo da qualificação como antijurídico: se seria tal apenas o ato humano 

transgressor de um preceito jurídico ou se qualquer fato que possa ser contrário ao direito. 

Não menos delicado é estabelecer a qual acepção do direito se deve dirigir quando se quer 

aferir a antijuridicidade do fato: se a uma concepção objetiva, reconduzida à mera 

transgressão de uma norma, ou se ao direito subjetivo, enquanto poder atribuído pela 

norma jurídica de exigir determinado comportamento de outrem (facultas agendi). Ainda 

uma terceira distinção contrapõe antijuridicidade em sentido formal e em sentido material: 

como tivemos oportunidade de destacar, semelhante dissociação entre a transgressão do 

preceito e o contraste entre o fato e os valores da norma tutelada, exaspera os termos do 

conflito entre o ponto de vista do direito e aquele do fato606. 

A partir dessas primeiras ponderações, podemos delinear o sentido da 

antijuridicidade, começando por acentuar, talvez de forma despicienda pelo desenvolvido 

até aqui, mas de qualquer maneira necessária por amor à completude e à limpidez dos 

conceitos, que a antijuridicidade é requisito separado do ilícito, o que se manifesta 

especialmente quando tratamos das causas discriminantes ou, o que é dizer o mesmo, das 

excludentes de ilicitude, como o são os atos praticados em legítima defesa, em estado de 

necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito (art. 

188 do CC). Para as hipóteses abarcadas por essas causas, teremos, no plano da tipicidade, 

condutas típicas, que desobedecem um mandado ou uma proibição definidos em lei, 

explícita ou implicitamente. Contudo, o ato típico não sofrerá juízo de reprovação, porque 

enquadrado em uma norma permissiva daquele comportamento, a princípio, indesejável. 

 Com essa precisão, parece razoável que apenas atos humanos possam ser 

qualificados como ilícitos607, não importando se praticados dentro de uma relação jurídico-

                                                 
605 SCOGNAMIGLIO, Renato. Illecito (diritto vigente). Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET, 1962. v. 

VIII, p. 165. 
606 “[...] o si attribuisce – come sembra doveroso – valore preminente alla accezione formale 

dell’antigiuridicità, ed allora tutto il senso dell’alternativa si riduce alla constatazione abbastanza ovvia che 

l’ordinamento nel disporre i suoi precetti si ispira alla considerazione di valori ed interessi della realtà 

sociale. Oppure si propende per l’altra concezione, che attribuisce a ben vedere alla antigiuridicità il senso 

ed el contenuto di una vera e propia ‘antisocialità’, ed allora si finisce col far capo ad una stregua che non 

può essere a nostro avviso assunta – se non si vuole cadere in ben più grave errori – come criterio di 

rilevazione di fenomeni giuridici” (SCOGNAMIGLIO, Renato. Illecito (diritto vigente). Novissimo 

Digesto Italiano. Torino: UTET, 1962. v. VIII, p. 166). 
607 “L’illiceità ha dunque un significato più ristretto e preciso del concetto di antigiuridicità, inteso, 

quest’ultimo, nell’accezione di quegli scrittori che ne fanno il predicato di qualsiasi fatto o situazione (e 

quindi non solamente di atti umani) che non sia conforme a diritto” (TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto 
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obrigacional prévia ou se inexistindo qualquer vínculo dessa natureza608. Ademais, 

recorde-se que, nesse momento, não se há de pesar a condição subjetiva interna do 

lesante609. Essa última nota é de importância singular, haja vista a utilidade de não se 

justapor ilicitude ou antijuridicidade e imputabilidade. Licitude ou ilicitude são grandezas 

objetivas, tomadas em função da conformidade ou não do ato com o direito objetivo, não 

com as circunstâncias concernentes ao agente610. A partir disso podemos pontuar que a 

acepção de direito tomada como paradigma para o juízo de antijuridicidade é a do direito 

objetivo, independente se de fonte estatal ou não611, sendo a violação do princípio do 

neminem laedere um simples indício de contrariedade ao ordenamento – esteja ou não este 

princípio expresso em norma proibitiva ou mandatória específica. E como o ordenamento 

constitui uma unidade, os conceitos básicos de direito e contra direito são invariáveis e de 

validade geral para todos os ramos da dogmática, sendo antijurídica a conduta que 

contradiga como um todo o ordenamento jurídico. O que varia não é o conceito de 

ilicitude, mas a consequência que se segue à ação antijurídica612. Assim, um mesmo 

suporte fático antijurídico, o será para todo o ordenamento, ainda que os vários ramos do 

direito disciplinem diferentemente sua sanção. 

                                                                                                                                                    
privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. XX, p. 90). No mesmo sentido, ensinava 

Pontes de Miranda que “se não houve ato humano, não se pode pensar em ‘ato’ ilícito. A noção de 

responsabilidade chegou nos tempos de hoje, onde a civilização atingiu os seus pontos mais altos, a reputar 

o homem responsável pelo fato, se esse é contrário a direito. Existem, pois, fatos ilícitos e atos-fatos 

ilícitos. Sempre que alguém responde pela força maior, ou pelo caso fortuito, responde pelo fato ilícito; 

com ele, lesado foi direito absoluto (fato ilícito absoluto), ou direito relativo (fato ilícito relativo). Houve 

fato ilícito. Não houve ato humano” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 

privado – Bens. Fatos jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 2, p. 265). 
608 “Nell’ámbito del diritto civile il termine ‘illecito’ può venire inteso in un’accezione ampia, così da 

designare la violazione di qualsiasi regola di condotta; più spesso, però, viene inteso in un senso più 

limitato, che esclude la violazione, da parte del debitore, di un dovere di prestazione oggetto di un rapporto 

obbligatorio: quest’ultima ipotesi viene indicata come ‘inadimpimento’ distinto dall’illecito in senso 

stretto” (TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1970. v. 

XX, p. 91). 
609 “È vero che nell’illecito si riscontra la necessaria presenza di una condotta umana, in quanto destinatario 

della norma è l’uomo, che, solo, la pùo trasgredire; ciò non vuol dire, però, che la violazione giuridica non 

debba essere considerata di per sé, nella sua oggettività, quale fatto, a prescindere non solo dalla 

produzione di un danno, come già si è detto, ma anche, si vuol qui sottolineare, dalla condizione soggettiva 

dell’autore dell’illecito” (BELLELLI, Alessandra. L’inibitoria come strumento generale di tutela conro 

l’illecito. Rivista di Diritto Civile, Padova, n. 4, v. 50, p. 607-624, lug./ ago. 2004. p. 617).  
610 CABANA, Roberto M. López. Ilicitud. In: BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, 

Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio 

Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 154. 
611 “Luego de este somero análisis creemos que la antijuridicidad es siempre la contracción entre la conducta 

del sujeto y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad, es decir, incluyendo las leyes, las 

costumbres, los principios jurídicos estrictos que surgen del sistema o hasta reglas de orden natural” 

(GESUALDI, Dora Mariana. De la antijuridicidad a las causas de justificación. In: BUERES, Alberto 

Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer 

milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 144). 
612 ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; Wolff, Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 15ª 

revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 854. 
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Engana-se, porém, quem subsume dessa passagem, por um lado, a suficiência 

de uma simples remissão ao direito objetivo como paradigma para a aferição da licitude e, 

por outro, o abastamento de um juízo unilateral de desvalor do resultado em sede civil. 

Com respeito a esta última ponderação, Nipperdey, por exemplo, foi muito criticado por 

haver apontado para a existência de um desvalor da ação613. Os excessos do autor614, 

encontrados igualmente em outros estudiosos615, não podem, contudo, justificar uma 

completa indiferença da doutrina privada com respeito à importância da valoração da 

conduta616. Se esse juízo foi relevante enquanto dominava um esquema de 

responsabilização exclusivamente subjetiva, com o crescente apelo a formas preventivas de 

responsabilidade, o juízo sobre o valor ou desvalor da conduta geradora de riscos torna a 

assumir posição de destaque, uma vez que seria desaconselhável, estando sujeito às mais 

severas e corretas críticas, mensurar sua conformidade ou não com o ordenamento a partir 

de um resultado hipotético. Contudo, isso não permite supor que o desvalor do resultado 

deva decorrer sempre e exclusivamente do desvalor da ação, pois a realidade normativa 

nos revela hipóteses em que, não obstante a lisura da ação, o resultado é reprovado617. 

                                                 
613  FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. 
614 “La teoría de la antijuridicidad del resultado no es sostenible. Ni en el derecho penal (sobre todo a causa de 

los elementos subjetivos de la antijuridicidad) ni en el derecho civil es capaz de conferir a su principio 

fundamental una efectividad sin excepciones, pues es evidente que hay toda una serie de supuestos de 

hecho de responsabilidad que no descansan sobre un concepto de antijuridicidad limitado al resultado” 

(ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; Wolff, Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 15ª 

revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 855-856). 
615 Na doutrina argentina, por exemplo, encontramos a seguinte transcrição: “Partiendo de la premisa de que 

no existe daño antijurídico sino conducta antijurídica, nos hacemos eco del criterio que afirma que la 

injusticia del resultado – en el acto ilícito –, se desenvuelve en el marco de la injusticia de la acción. La 

antijuridicidad de la conducta transmite al daño una injusticia efectiva. Bajo esta luz, la injusticia potencial 

del daño dejaría de ser tal, si la conducta perjudicial estuviese justificada. En definitiva, el contenido de la 

antijuridicidad involucra un desvalor del resultado – principal – y un desvalor de la acción – secundario” 

(GESUALDI, Dora Mariana. De la antijuridicidad a las causas de justificación. In: BUERES, Alberto 

Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer 

milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. p. 148). 
616 A propósito, a ponderação de Jorge Ribeiro de Faria: “Não se pode dizer que se tenha feito de todo ouvidos 

moucos a este esforço despendido por Nipperdey e seus sequazes, ou que de todo o modo o direito civil 

tenha fechado por completo as portas a este entendimento, uma vez que este ramo do direito vem em certos 

domínios, e como se sabe, reconhecer uma ideia de censurabilidade pautada ou talhada em função das 

qualidades psicológicas do agente, no fundo da sua personalidade. É-o assim, na verdade, em muitas 

figuras jurídicas e para sectores importantíssimos da vida jurídico-civil. Tenham-se em vista, por exemplo, 

a razão ou fundamento do divórcio; a atribuição de alimentos e o seu dimensionamento; as causas da 

deserdação e a sua relevância” (FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. 

Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 

149-150). 
617 Em sede civil, é clássica a referência ao estado de necessidade. Segundo o Código Civil pátrio, há dever de 

indenizar (arts. 929 e 930), independentemente de a conduta, a princípio típica, estar coberta por uma 

justificante (art. 188, II). Esse quadro, que se repete na legislação comparada, levou alguns autores a 

sustentarem a existência de um paradoxo normativo, que doutrina de escol tratou logo de afastar, 

invocando para tal a inexatidão da ideia de que toda indenização tem por causa um ato ilícito 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

652). Essa construção, todavia, abriu caminho para que fossem propostos diversos fundamentos para a 
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Por outro lado, quanto à primeira ponderação, cabe reiterar que a 

antijuridicidade é a qualidade do que contraria o direito, sendo um juízo de valor negativo 

distinto da culpabilidade, já que esta sempre pressupõe uma conduta antijurídica e a analisa 

concretamente. A adoção dessa diretriz, ademais de outros méritos, permite um exame 

mais atilado do ilícito e um emprego mais racional da dogmática, ainda que admitamos sua 

proeminência na definição dos pressupostos das tutelas inibitória e de remoção do 

ilícito618. Curioso, todavia, foi que justamente a temática da proteção negatória de direitos 

subjetivos absolutos acabou sendo um dos argumentos opostos à concepção de 

antijuridicidade defendida por Nipperdey. Ao lado da legítima defesa, se questionava a 

possibilidade de emprego de um ou outro recurso mesmo diante de condutas totalmente 

corretas e a eventualidade de existirem dois conceitos diferentes de antijuridicidade. O 

professor da Universidade de Colônia rebateu essas críticas, pontuando que os fins visados 

tanto pela legítima defesa, quanto pela proteção negatória obrigavam a adotar, como 

pontos de partida, não só a contrariedade de um ato ao ordenamento, mas também a 

inexistência de um dever legal de tolerância619, em clara aproximação à disciplina da 

responsabilidade nas relações de vizinhança620. 

Contudo, a defesa de Nipperdey poderia ter resultado precária, não fosse o 

avanço que, neste domínio, propôs Siebert. Colocando as coisas em um plano teorético, 

este autor ponderou que a ilicitude enquanto desvalor da ação ou desvalor do resultado 

dependerá de cada tipo legal. Assim: 

                                                                                                                                                    
reparação do dito dano necessário, todos partindo da inconveniência em se manter a sanção lastreada sob o 

signo da indenização. Não é objeto de nosso estudo passar por cada um dos fundamentos que foram 

levantados pela doutrina, razão pela qual remetemos à obra de Zavala de González (ZAVALA DE 

GONZÁLEZ, Matilde M. Responsabilidad por el daño necesario. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1985. 

p. 138-155) e, no Brasil, ao clássico Aguiar Dias (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 2). 
618 REINIG, Guilherme Henrique Lima. Abuso de direito e responsabilidade por ato ilícito: críticas ao 

Enunciado 37 da 1ª Jornada de Direito Civil. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 

7, p. 63-94, abr./ jun. 2016. p. 78. 
619 “El fin especial de esta institución jurídica obliga (…) a adoptar como punto de partida, no sólo la 

apreciación negativa de un acto, sino más bien si la amenaza de lesión o continuación de una lesión en el 

futuro debe ser tolerada por el titular del derecho” (ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; Wolff, 

Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 15ª revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 

1981. t. I, parte II, p. 873). A respeito do conceito de “dever”, vide GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a 

distinção entre obrigação, dever e ônus. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, v. 77, p. 177-183, jan. 1982. 
620 Sobre o tema, a obra clássica de Paul Leyat (LEYAT, Paul. La responsabilité dans les rapports de 

voisinage. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1936), recuperada por Luciano de Camargo Penteado 

(PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014) e por nós referida em nosso estudo sobre o patrimônio no direito privado (GUAZZELI DE 

FREITAS, Mário Gamaliel. O patrimônio do direito privado. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; 

SAMPAIO, Rodrigo de Lima Vaz (coord). Pesquisas em Direito Civil: o patrimônio no direito privado. 

Porto Alegre: LexMagister, 2018). 
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[...] sempre que esteja em jogo a legítima defesa ou situações de 

prevenção contra o dano, basta a ilicitude pautada pelo desvalor do 

resultado. Mas, sempre que esteja em jogo a lesão ou ofensa de um 

direito absoluto ou de uma norma de proteção, exigir-se-á, para haver 

ilicitude, que ao desvalor do resultado se venha a juntar o desvalor da 

ação621. 

 

Não obstante a aderência dessa construção ao sistema de responsabilidade civil 

alemão, cremos ser válida sua contribuição também para nosso sistema de cláusula geral, 

ampliando o perímetro da antijuridicidade para abarcar, além da contrariedade a direito, as 

situações em que não existe dever de tolerar determinados atos, o que releva especialmente 

em matéria de direitos de vizinhança e em casos geradores de justo receio de lesão. Fica, 

assim, de alguma maneira respondida a provocação de Scognamiglio acerca da necessidade 

de ir além da simples referência genérica à divergência ao direito para deduzir um conceito 

preciso de ilícito. 

 

 

4.1.4.3 Culpabilidade 

 

Mesmo a doutrina que julga por despicienda a distinção entre antijuridicidade e 

culpabilidade, reconhece sua serventia no direito privado, especialmente no que se refere 

às ações negatórias622. A chave da questão não está, contudo, na intersecção da matéria que 

versa sobre estas com aquela do abuso de direito, como quer Guilherme Reinig. Pensamos 

mesmo que a distinção levada a efeito pelo autor entre ilicitude objetiva e ilicitude 

subjetiva mais obscurece que clarifica a análise dos atos ilícitos. Melhor seria se socorrer 

das construções penalistas como ponto de partida, a partir das quais se pode situar mais 

coerentemente os diversos elementos do ilícito e apontar para uma dogmática mais 

consistente e afeita às necessidades sociais. 

Como a evolução do direito penal demonstrou, por culpabilidade deve-se 

entender “aquele juízo de reprovação dirigido ao autor por não haver obrado de acordo 

com o Direito, quando lhe era exigível uma conduta em tal sentido”623. Decompondo tal 

definição, percebe-se a presença de três elementos: reprovação da conduta, por ter sido 

realizada em desacordo com o Direito, quando era exigível uma conduta diversa. Esses 

                                                 
621 FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. p. 143. 
622 REINIG, Guilherme Henrique Lima. Abuso de direito e responsabilidade por ato ilícito: críticas ao 

Enunciado 37 da 1ª Jornada de Direito Civil. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 

7, p. 63-94, abr./ jun. 2016. p. 78. 
623 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 410. 
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elementos integrantes do conceito de culpabilidade denominam-se, respectivamente, (1) 

imputabilidade, (2) possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato e (3) exigibilidade 

de obediência ao Direito. O preenchimento do conteúdo de cada um dos três é importante 

para se definir uma conduta como culpável. 

O primeiro, comumente referido pela doutrina civilista, pode ser descrito como 

a capacidade para ser culpável. Marcos Bernardes de Mello, confrontando doutrina 

tradicional624, sustenta, na linha do que defendemos nesse trabalho, que imputabilidade e 

culpa são conceitos diferentes e que seria um erro relacioná-los, apesar de admitir a 

possibilidade de sua vinculação em situações particulares e as divergências doutrinárias625. 

Imputabilidade, para ele, seria um conceito objetivo, no sentido de estar definida em 

normas jurídicas específicas a capacidade delitual das pessoas. Em crítica à teoria finalista 

da culpa adotada com a reforma do Código Penal pela Lei n. 7.209/84 e, especialmente, 

voltando-se contra a interpretação de Damásio de Jesus, segundo o qual a imputabilidade 

fora deslocada do tipo penal para figurar como pressuposto de aplicabilidade da pena, 

sustenta que excluir a imputabilidade do conceito de ilícito seria amputar a norma de 

elemento estrutural e desconsiderar a correta concepção da incidência da norma jurídica. 

Em que pese o acerto da conclusão, pensamos que a crítica de Bernardes de 

Mello acerca do deslocamento da imputabilidade para o momento da aplicação da pena 

merece certo reparo, uma vez que, sob a ótica penal, a apontada orientação de Damásio de 

Jesus já está superada na doutrina brasileira626. Também a associação entre imputabilidade 

e culpa em determinados casos concretos, em homenagem à dogmática jurídica, merece 

certa cautela, já que tal afirmação só é possível se considerar as coisas sob o plano do 

empirismo. Por outro lado, a mesma cautela deve ser mantida ao se conceber a 

imputabilidade como um “conceito objetivo”. Isso porque a imputabilidade, ao menos na 

linha de Welzel, apresenta dois momentos específicos que devem andar sempre juntos para 

                                                 
624 Referir-se à culpabilidade, dentro da teoria do ilícito civil, se, por um lado, não é de todo comum, por outro, 

a associa a concepção ultrapassada, vinculada a dolo e culpa. Nesse sentido, Larenz, aderindo, ao que 

parece, à teoria psicológica da culpabilidade, pontuava que, para o direito civil, dolo e culpa são as duas 

variedades de atuação culposa, pressupondo, por seu turno, capacidade para ser culpável (LARENZ, Karl. 

Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. t. II). No Brasil, mesmo 

Aguiar Dias não tomou a culpabilidade como momento autônomo da análise do delito, em boa medida 

porque seu referencial teórico era anterior ao finalismo de Welzel (DIAS, José de Aguiar. Da 

responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 1). 
625 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 292. 
626 “[...] a tipicidade e a antijuricidade não seriam também pressupostos da pena? Ora, na medida em que a 

sanção penal é consequência jurídica do crime, este, com todos os seus elementos, é pressuposto daquela. 

Assim, não somente a culpabilidade, mas igualmente a tipicidade e a antijuricidade também são 

pressupostos da pena, que, por sua vez, é consequência do crime” – grifos no original (BITENCOURT, 

Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 331-332). 
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se configurar o instituto: um cognoscitivo ou intelectual e outro volitivo ou de vontade, 

traduzíveis na capacidade de compreensão do injusto e na determinação da vontade 

conforme essa compreensão627. 

Materialmente, contudo, as objeções do autor são precisas. De fato, a partir do 

exemplo do direito penal, o antecedente da norma ou, como ele denomina, o suporte fático, 

para acionar o consequente ou preceito, precisa que uma determinada conduta seja 

considerada crime. Para tal, é imprescindível que a conduta seja típica, antijurídica e 

culpável. Assim, tem razão ao afirmar que, sem o preenchimento da imputabilidade, 

faltaria elemento estrutural da norma, a justificar a incidência do preceito. Nas palavras do 

autor: “[...] não é possível considerar suporte fáctico sem preceito, ou preceito sem suporte 

fáctico, por absoluta ilogicidade”628. Depois, e em sequência lógica, apenas a previsão 

legal de outra norma (normas pré-excludentes de juridicização) poderia justificar o não 

sancionamento de uma conduta inicialmente considerada suporte fático apto para a 

incidência do preceito. 

Sublinhe-se, nessa linha, que a conduta válida para a imputação de um ato 

ilícito é aquela conceituada, na falta de melhor terminologia, de voluntária, ou seja, aquela 

livremente atuada, ainda que não querida ou realizada sem o necessário discernimento. 

Essa ideia nos permitirá chegar ao segundo elemento da culpabilidade, mas, por hora, 

consente em incluirmos na ideia de ilícito algumas condutas tidas como não intencionais. 

A propósito da matéria, podemos nos socorrer da contribuição da doutrina argentina que 

fraciona os atos involuntários em instintivos, habituais e reflexos, apenas excluindo da 

incidência sancionadora os atos reflexos, estados de inconsciência total e atos que resultem 

consequência de força maior irresistível629. Mas tal parecer, ainda que sem a sofisticação 

referida, já podia ser encontrada entre nós pela pena de Pontes de Miranda, ao pontuar que 

a inimputabilidade só poderia ser discutida diante de casos de incapacidade, do que 

concluía que estados transitórios como o sono, desmaio, ataque epiléptico, embriaguez e 

estado hipnótico só afastariam a imputação em se verificando incapacidade630. Seja como 

for, resta evidente que o elemento vital da conduta seria sua “atribuibilidade”631 ou, 

                                                 
627 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 408. 
628 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 294. 
629 BUERES, Alberto Jesús. El acto ilícito: Código Civil y derecho moderno. Buenos Aires: Hammurabi, 

1986. p. 42-43. Na mesma linha, MOSSET ITURRASPE, Jorge. Responsabilidad por daños. Buenos 

Aires: Rubinzal-Culzoni, 2004. v. 1. 
630 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. Fatos jurídicos. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 2, p. 346. 
631 Ainda que não esteja clara a fonte de que se nutriu Alberto Bueres para se referir ao conceito de 

“atribuibilidade”, deve-se pontuar que o mesmo foi desenvolvido por Reinhart Maurach em seu Tratado de 

Direito Penal. Atacando pontualmente a teoria normativa da culpabilidade, entendia que a noção de 
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transcrevendo Alberto Bueres, “que [poseea] mismidad o atribuibilidad en relación con el 

sujeto”632.  

A propósito, Marco Antonio Terragni, lembrando lição de Beling, fala da 

necessidade de se distinguirem as consequências da falta de ação das causas de 

inimputabilidade, pois quem se encontra compreendido nessas últimas atua, ainda que sua 

vontade esteja viciada. Assim, o menor, apesar de capaz de obrar, não é responsável por 

lhe faltar imputabilidade633. 

Essa construção, contudo, poderia ser questionada frente à crescente 

positivação de hipóteses de responsabilidade por ato involuntário. Tomemos exemplo do 

novíssimo Código Civil argentino. 

 

Art. 1.750 – “Daños causados por actos involuntarios. El autor de un 

daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. 

Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado por quien 

sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin 

perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa 

fuerza”.  

 

Embora a lei, em uma primeira leitura, atribua fundamento de cariz objetivo à 

previsão, rejeitando, portanto, considerações de imputabilidade, a doutrina reconhece, 

mesmo na hipótese, que em virtude de estar-se frente a um comportamento humano, não 

seria plausível abstrair de toda e qualquer participação subjetiva, que permanece, porém, 

ainda que como resquício, como nas condutas tomadas por impulso634. 

                                                                                                                                                    
responsabilidade era muito mais ampla que a de culpabilidade. Assim, como sugestão, “concentrou tal 

conceito no que ele denominou atribuibilidade, entendida como aquela ‘relação juridicamente 

desaprovada, com seu ato típico e antijurídico, que oferece a base das distintas possibilidades de reação do 

juiz penal’. Segundo Maurach, dois graus integram a atribuibilidade: um chamado responsabilidade pelo 

fato, e outro denominado culpabilidade. O primeiro refere-se à desaprovação que surge da ideia de que o 

agente se comportou ‘pior’ de como teriam feito os demais. Em outros termos, a responsabilidade pelo fato 

realizado nasce do proceder do autor não ajustado ao ‘poder do resto dos homens’, ainda que essa 

desaprovação não constitua a reprovação em si. O segundo grau da atribuibilidade, isto é, a culpabilidade, 

se erige sobre a responsabilidade pelo fato. A culpabilidade requer, assim, uma reprovação contra o autor, 

do qual se espera, por sua vez, a capacidade de conformar seus atos de acordo com o estabelecido pelo 

Direito” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 

1, p. 406). 
632 BUERES, Alberto Jesús. El acto ilícito: Código Civil y derecho moderno. Buenos Aires: Hammurabi, 

1986. p. 42. 
633 TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial 

Hammurabi, 1981. p. 45. 
634 “En el caso del daño causado por un acto involuntario estamos en presencia de una verdadera acción, esto 

es, de un comportamiento humano comisivo u omisivo. Con abstracción de su voluntariedad o 

involuntariedad, tal comportamiento ostenta un mínimo de participación subjetiva, en virtud del cual puede 

afirmarse, como bien expresa Zavala de González, que el hecho ha sido ‘conducido’ por el agente, obrando 

como tal por impulso proprio y no como cuerpo y objeto. O, como señalan Mosset Iturraspe y Bueres, que 

refleja la personalidad del sujeto, que se trasunta como una emanación de la persona” (MÉNDEZ SIERRA, 
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A análise da culpabilidade, contudo, não se limita à imputação, como o fez 

Marcos Bernardes de Mello. Em que pese o salto de qualidade e ciência em relação ao 

comumente difundido no direito civil, a pesquisa seria leviana se olvidasse dos demais 

elementos elencados pela dogmática penal. Assim, para haver culpabilidade, não basta que 

a conduta seja imputável. É ainda necessário que o autor conhecesse ou pudesse conhecer 

sua antijuridicidade, afastando-se a culpabilidade apenas quando de erro de proibição 

invencível. Além do mais, em um passo seguinte, o próprio conhecimento do injusto só 

pode ser reprovado se houvesse a possibilidade de se exigir obediência ao Direito635. 

Larenz, não obstante sua filiação à teoria psicológica da culpabilidade, parece 

ter dado o salto completo ao anotar que o homem só se reconhece responsável, quando 

conheceu ou podia ter conhecido o mérito ou não de sua conduta e se teve a possibilidade 

de agir de modo diverso636. Semelhantemente Nipperdey, ao inserir a consciência da 

antijuridicidade como elemento da culpabilidade, sugere, ainda que baixo uma única 

denominação, a necessidade de se considerar o conhecimento da ilicitude do fato e a 

exigibilidade de obediência ao Direito637. Disso decorreria, como o próprio Nipperdey 

reconhecia, a possibilidade pouco comum de se empregar na análise do ilícito civil as 

causas de exclusão de culpabilidade do direito penal638, como o faz expressamente a 

segunda alínea do art. 1.750 do Código argentino. 

Em suma, sintetizando-se todo o capítulo, o ato ilícito civil precisa, para ser 

configurado, de uma conduta humana, não necessariamente típica, mas invariavelmente 

antijurídica e imputável. A eventual necessidade de dolo ou culpa para desencadear a 

resposta do ordenamento não é elemento da culpabilidade, mas da descrição da conduta 

                                                                                                                                                    
Eduardo C. Responsabilidad civil por acto involuntario en el Código Civil y Comercial. El derecho. 

Buenos Aires, v. 55, n. 14.188, p. 1-8, 24 de mayo de 2017. p. 7). 
635 “O Direito exige, geralmente, do sujeito imputável, isto é, daquele que pode conhecer a antijuridicidade de 

seu ato, que tome sua resolução de vontade conforme com esse conhecimento possível. Porém reconhece 

Welzel, existem situações em que não é exigida uma conduta adequada ao Direito, ainda que se trate de 

sujeito imputável e que realize dita conduta com conhecimento da antijuridicidade que lhe é própria” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 410). 
636 “Pero el hombre sólo se reconoce responsable de una acción cuando conoció o pudo haber conocido el 

mérito o demérito de la misma y si tuvo la posibilidad con respecto a ella de obrar de otra forma” 

(LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. t. II, p. 

569-570). 
637 “El juicio de culpabilidad acusa al agente de haberse conducido contra derecho, a pesar de que podía 

portarse conforme a derecho. Pero sólo puede formularse si el agente sabía o podía saber que el acto 

propuesto y realizado no era conforme a derecho, sino contrario” (ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, 

Theodor; Wolff, Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 15ª revisão por Hans Carl Nipperdey. 

Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 915-916). 
638 “Aunque el derecho civil no conoce las especiales causas de exclusión de la culpa del derecho penal (§§ 52, 

54 C. pen.), debe sin embargo reconocer el pensamiento general de que no puede imputarse culpa al agente 

si, según las circunstancias del caso, y sobre todo a causa de una extraordinaria presión psíquica que sobre 

él gravaba, no podía esperarse de él que observara una conducta conforme a la norma” ENNECCERUS, 

Ludwig; KIPP, Theodor; Wolff, Martín. Tratado de derecho civil – parte general. 15ª revisão por Hans 

Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II, p. 909). 
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vedada, o que reafirma que o ato para ser ilícito genericamente, apenas deve ser 

antijurídico e imputável, sendo que, também no direito privado, essa antijuridicidade não 

se restringe exclusivamente à violação de uma específica norma preceptiva, antes abarca os 

interesses protegidos pelo direito639. Tal constatação alarga a ideia de ilícito, o que traz 

importantes consequências práticas para o tema sobre o qual nos debruçamos e que serão 

tratadas adiante. 

 

 

4.2 TUTELA CONTRA O ILÍCITO 

 

A evolução da sociedade, patrocinada em especial pelo desenvolvimento da 

técnica e da ciência, passou igualmente a questionar a efetividade de uma jurisdição 

estática, preocupada apenas com eventos passados e engessada em suas possibilidades de 

resposta jurisdicional, seja em razão de um juiz que deve tão só ser a boca da lei, seja em 

razão da pretensa neutralidade da técnica processual disponibilizada pelo ordenamento640. 

No que nos interessa, o dano já provocado era o pressuposto para exercer o 

direito de ação a uma tutela condenatória. Careceria de interesse de agir aquele que 

demandasse em juízo ostentando apenas o receio da prática de certo ilícito, o que vinha 

justificado na própria concepção estrita de ilícito como ato gerador de dano. Sem dano, não 

haveria interesse em provocar a atividade jurisdicional. 

Mas mesmo essa atividade era limitada: o juiz só podia atuar no plano 

normativo, jungido a declarar a lei e impossibilitado de atuar diretamente sobre a vontade 

ou o patrimônio do condenado641. Isso aliás representava o medo liberal do arbítrio do juiz 

e sua demanda por segurança jurídica. O medo do arbítrio e o receio de uma invasão 

indevida à esfera privada, conduziu à previsão taxativa dos meios executivos642. A 

                                                 
639 BELLELLI, Alessandra. L’inibitoria come strumento generale di tutela conro l’illecito. Rivista di Diritto 

Civile, Padova, n. 4, v. 50, p. 607-624, lug./ ago. 2004. p. 617-621. 
640 A doutrina processual moderna entende que “o direito à tutela jurisdicional, que é decorrência da própria 

existência do direito substancial e da proibição da sua realização privada, não é apenas o direito de ir ao 

Poder Judiciário, mas o direito de utilizar a técnica adequada para que o direito material possa ser 

efetivamente tutelado. O direito à tutela jurisdicional, nesse sentido, é o direito à técnica processual (por 

exemplo, sentença e meios executivos) capaz de permitir a efetiva tutela do direito material” (MARINONI, 

Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, CPC/2015. 

São Paulo: RT, 2015. p. 61).  
641 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 36. SILVA, 

Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: RT, 

1997. p. 33. 
642 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 38-39. 
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demanda por segurança jurídica proibiu juízos de verossimilhança e estabeleceu 

contraditório exauriente como condição para uma sentença de mérito643. Resulta desse 

paradigma, não compartilhado pelos países da tradição do Common Law644, a excessiva 

dificuldade de se demandar uma tutela efetivamente preventiva e o oportunismo de 

sentenças declaratórias645, não obstante certa doutrina de direito material já reconhecesse a 

ponderabilidade de uma ação de abstenção, para a qual bastava o perigo objetivo646. 

Entretanto, a demanda por uma tutela efetiva pugnava pela disponibilização de 

meios que cuidassem por aproximar a prestação jurisdicional do resultado prático que se 

obteria se os preceitos legais fossem espontaneamente observados. Sendo a modalidade 

                                                 
643 SILVA, Ovídio Baptista da. Racionalismo e tutela preventiva em processo civil. Revista Jurídica, Porto 

Alegre, v. 50, n. 295, p. 11-28, maio 2002. p. 17. 
644 “É comum nos ordenamentos da família da common law a utilização de instrumentos destinados a prevenir 

a violação por meio da inibição de uma conduta. Os provimentos jurisdicionais mandamentais possibilitam 

às Cortes da common law a atuação prática, pontual e efetiva na conduta dos indivíduos. A injunction é 

ferramenta polivalente, amplamente utilizada com finalidade preventivo-inibitória. A filosofia solidamente 

enraizada na common law de obediência incondicional às ordens judiciais e os instrumentos de sanção da 

insubmissão, desrespeito ou não colaboração com a administração da justiça também contribuem para sua 

atuação jurisdicional preventiva” (SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Tutela inibitória e atuação 

jurisdicional preventiva. 2002. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2002. p. 47). 
645 Conforme ensinava Ovídio Baptista da Silva, “as raízes de nosso sistema processual, quando descobertas, 

explicam as dificuldades enfrentadas pela doutrina para conceber uma tutela processual que tenha natureza 

puramente preventiva” (Racionalismo e tutela preventiva em processo civil. Revista Jurídica, Porto 

Alegre, v. 50, n. 295, p. 11-28, maio 2002. p. 9). Esse esforço de por a lume as raízes de nosso sistema foi 

realizado pelo mesmo autor em seu livro “Jurisdição e execução na tradição romano-canônica”. Segundo 

defende, a predominância de uma tutela condenatória, em detrimento de tutelas mandamental ou executiva, 

que permitiriam uma atuação direta do juiz sobre a situação controvertida, é tributária do princípio da 

segurança jurídica, do princípio do racionalismo científico, das doutrinas que sustentavam a formação do 

absolutismo e, posteriormente, da concepção moderna do direito como relação. Em síntese, a partir da 

concepção de que o juiz simplesmente aplica a lei dada pelo soberano, fica-lhe vedado exercer qualquer ato 

de império, o que só é reforçado pelo paradigma da neutralidade do juiz, consequência da neutralidade de 

um Estado que deve ser apto para abrigar as diferentes visões de mundo. Acrescente-se a isso a habilidade 

da lei em assegurar a previsibilidade jurídica e as filosofias naturalistas que pregavam uma cientificidade 

empírica para o direito (quando ele deveria ser apenas ciência dialética). O resultado é a manutenção de 

uma técnica processual que só ganhou a repercussão que ainda hoje mantém, em virtude de uma errônea 

compreensão do sentido da litis contestatio e de um esquematismo radical das fontes das obrigações, que 

não alocavam situações intermediárias às obrigações contratuais e às delituais. Essa técnica processual é a 

corporificada no processo de conhecimento, como processo declaratório e ordinário por natureza (a 

verdade é proclamada como resultado de um juízo de certeza), sendo a sentença condenatória, o elemento 

de conexão entre essa atividade jurisdicional exauriente e as formas taxativas de tutela executória. O golpe 

de misericórdia para a hegemonia do processo de conhecimento e, no que mais nos interessa, da sentença 

condenatória, veio quando se passou a conceber o fenômeno jurídico como relação interpessoal, reduzindo 

direitos reais a direitos pessoais, do que decorre a concepção do direito subjetivo como o poder da vontade 

exercido contra alguém individualmente (Savigny). As contingências sociais e a reaproximação entre 

direito material e processo, todavia, permitiram resgatar a instrumentalidade do processo e investigar os 

instrumentos de tutela processual, de forma a permitir aos processualistas redescobrirem que o direito 

material pode influenciar e modelar o processo (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução 

na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: RT, 1997). 
646 “Se dice a este respecto que la indemnización de daños sirve para reparar una vulneración del Derecho 

llevada ya a cabo; pero se prejunta por qué se ha de esperar hasta que el daño exista. En su lugar debe ser 

concedida una acción judicial preventiva que frene al perturbador antes ya de cometer el delito. […] De la 

pretensión de indemnización de daños procedente de acto ilícito, se distingue la acción de abstención en 

que ésta no requiere la existencia de culpa. Es suficiente el peligro objetivo, la antijuridicidad objetiva de 

un primer ataque ya realizado” (HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. v. 3, p. 551-552). 
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tradicional de tutela (condenação reparatória) insuficiente, requeriam-se remédios judiciais 

a que se pudesse recorrer antes de consumada a lesão647. O caminho da tutela efetivamente 

preventiva, de início, pareceu ser o traçado pela tutela cautelar, mas ela só indiretamente 

protegia o direito substantivo litigioso648. Era necessário um remédio definitivo, que 

antecedesse e inibisse a própria lesão em si. Nesse sentido, sim, poderia falar-se em uma 

tutela verdadeiramente preventiva649. 

De outro lado, chegou-se mesmo, na esteira do pensamento chiovendiano650, a 

defender a natureza preventiva da sentença declaratória, por ela servir para dar certeza a 

uma relação jurídica incerta e ser admitida antes da violação do direito651. Entre nós, 

todavia, uma tal possibilidade foi rechaçada sob a constatação de que só haveria prevenção 

se a demanda fosse anterior à eventual ofensa e desde que a parte vencida cumprisse 

voluntária e oportunamente a obrigação652. A condenação para o futuro (arts. 287, 572, 

CPC/73) também não satisfazia a demanda por uma tutela preventiva, pois ainda que 

admitida antes da violação do direito, só atuava depois dele ter sido lesado e não para 

impedir sua lesão653. Em suma, precisávamos de um remédio geral preventivo contra atos 

ou omissões de particulares. 

 

 

4.2.1 Tutela inibitória 

 

                                                 
647 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: Temas de direito 

processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 24-25.  
648 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. No mesmo 

sentido, SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva. 2002. 

Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2002. p. 120. 
649 Segundo Paulo Henrique dos Santos Lucon, “a prevenção do ilícito baseia-se na prevalência da tutela 

inibitória sobre todas as outras modalidades de tutela, já que evita a consumação ou mesmo perpetuação de 

atos contrários ao direito” (BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo 

civil. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 471). 
650 “[...] a afirmação da natureza preventiva da sentença declaratória derivou da necessidade de destacar a ação 

da violação do direito, para se demonstrar a autonomia da ação perante o direito material e, assim, para 

inserir a ação em uma perspectiva publicista” (MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à 

noção de direito a tutela adequada ao direito material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 57). 
651 MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito 

material e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. p. 56. 
652 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: MOREIRA, José Carlos 

Barbosa. Temas de direito processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 27. 

RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria. Padua: CEDAM, 1987. p. 119. 
653 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 50. 
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O cabedal jurídico brasileiro, para além do habeas corpus, que extravasa a 

esfera civil, contava com o mandado de segurança, com a ação popular e com a ação civil 

pública, fora as disposições de lei especial654, mas até o advento do CPC/15 carecia de 

remédios essencialmente privados e de alcance geral. Até então uma tutela preventiva 

privada só contava com o interdito proibitório (art. 932, CPC/73), com a nunciação de obra 

nova (art. 934, I-II, CPC) e com a ação cominatória (art. 287, CPC/73)655. Foi o art. 497, 

parágrafo único, CPC/15, que supriu essa lacuna ao regular as tutelas de inibição e 

remoção do ilícito. Reza o referido artigo: 

 

Art. 497, parágrafo único – Para a concessão da tutela específica 

destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou 

a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 

existência de culpa ou dolo. 

 

A concessão de tutela específica contra o ilícito, talvez mal posicionada, mas 

sem implicar prejuízo insuperável para o hermeneuta, complementa um caput referente à 

execução específica de obrigações de fazer ou não fazer, não havendo, entretanto, qualquer 

limitação sobre a natureza de tais obrigações, é dizer, se decorrentes de instrumentos 

negociais ou não. Também não há limitações quanto à natureza dos direitos debatidos, o 

que admite sua aplicação tanto ao processo individual quanto ao coletivo656. Mas 

                                                 
654 Lembramos as disposições do ECA (art. 213), do CDC (art. 84) e da Lei 8.884/94 (art. 62), revogada pela 

Lei 12.529/11, cujo art. 95 reproduz o revogado art. 62 da lei anterior. Ambos diplomas, entretanto, 

repetiam a fórmula do art. 461, CPC/73, adicionado pela Lei 8.952/94, que, se teve o mérito de possibilitar 

o pleito preventivo em qualquer situação que apresentasse carência, encerrou vívida polêmica sobre a 

possibilidade de se tutelar anteriormente à ocorrência de um dano. 
655 Em estudo de 1978, Barbosa Moreira lamentava que a multa cominatória, ao invés de assumir caráter de 

comando, que impunha ao devedor, sob ameaça de pena para o caso de descumprimento, a prática ou 

abstenção de determinado ato, tenha se degenerado em remédio que só começasse a incidir após o trânsito 

em julgado da sentença final (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. 

In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1988. p. 28-29). Na vigência do CPC anterior, parece-nos que a situação ainda não tinha se 

alterado, como transparece dessa lição da doutrina: “a cominação visa atuar sobre a vontade do 

demandado. Há pretensão à cominação tanto para o cumprimento de decisões finais como antecipadas. 

Cabe pedido cominatório para que o demandado cumpra tanto um fazer ou não-fazer fungível como 

infungível” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado 

artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 297). No mesmo sentido ZANETI 

JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o ilícito 

(art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor. São Paulo, n. 110, p. 389-422, mar./ abr. 2017. 
656 “[...] o CPC/2015 institui normas fundamentais aplicáveis a todas as espécies procedimentais do 

microssistema do processo coletivo (art. 1º a 12, CPC/2015) e faz menção expressa às ações coletivas em 

duas oportunidades (arts. 139, X e 985, I, CPC/2015). Aplica-se, assim, diretamente. Além disto, não se 

trata mais de um sistema fechado, mas sim de um sistema aberto, como se disse, adaptável e flexível às 

diversas peculiaridades de cada um dos direitos materiais eclipsados em procedimentos especiais previstos 

no ordenamento jurídico, sempre atento à tutela dos direitos adequada, efetiva e tempestiva (art. 4º, 

CPC/2015), se vale para todos como modelo, com muito mais razão valerá para o microssistema do 

processo coletivo” (ZANETI JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A 
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diferentemente do legislador civil argentino que, no artigo 1.711 de seu novíssimo Código, 

ao disciplinar a ação preventiva657, previu sua incidência quando da possibilidade de 

produção de um dano, sua continuação ou agravamento, o legislador processual civil 

brasileiro, na linha do defendido pela vanguarda doutrinária, limitou-se a disciplinar a 

tutela contra o ilícito, sem nenhuma referência ao dano ou à probabilidade de dano. Essa 

diferença textualmente sutil traz implicações práticas e teóricas decisivas, em boa parte 

consequências do locus que ocupam essas previsões no ordenamento. 

Para a adequada compreensão de tais implicações, num breve recobro 

histórico, deve-se lembrar a disciplina da inibitória pelo Código Civil italiano de 1942, a 

começar pela tutela contra a concorrência desleal. Três são as espécies de tutela 

disponibilizadas por esse Código para fazer frente a tal ilícito658. A primeira forma, 

decorrente da leitura conjunta dos arts. 2.043 e 2.600, prevê o dever de ressarcir daquele 

que gerar dano injusto a outrem, como resultado da prática de ato de concorrência desleal 

com dolo ou culpa. O art. 2.599, por sua vez, prescindindo não só da ocorrência de dano, 

mas também da atribuição de dolo ou culpa, traz a possibilidade de se exercer tutela 

inibitória (“inibisce la continuazione”) ou reintegratória (“dà gli opportuni provvedimenti 

affinché ne vengano eliminati gli effetti [della concorrenza sleale]”). Em vista dessa 

disciplina, passou-se não só a admitir a existência de tutelas alternativas à reparação, até 

então vista como a única tutela contra o ilícito, como também se percebeu que a culpa era 

requisito necessário apenas para o ressarcimento do dano, não para a ilicitude do ato. 

Mas a doutrina, talvez pela influência do paradigma do dano, ainda não 

conseguia conceber uma figura de ato ilícito totalmente autônoma, compreendendo a tutela 

do ilícito como tutela contra o perigo de dano. O avanço na proteção normativa aos direitos 

fundamentais e o próprio refinamento da teoria geral do direito quanto ao sentido da norma 

permitiram, a partir do legado deixado pela disciplina italiana da concorrência desleal, a 

construção de uma tutela contra o ilícito desassociada da tutela contra a probabilidade de 

dano659. 

Ocorre que esse processo civil que pode reagir tão somente a uma ação na qual 

a ilicitude da conduta seja suficiente para a atuação preventiva, não é isento de 

                                                                                                                                                    
tutela específica contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do 

consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 110, p. 389-422, mar./ abr. 2017). 
657 Art. 1711 – Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica 

hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia 

de ningún factor de atribución. 
658 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). Revista 

TST, Brasília, v. 81, n. 4, p. 81-95, out./ dez. 2015. p. 86. 
659 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). Revista 

TST, Brasília, v. 81, n. 4, p. 81-95, out. /dez. 2015. p. 88-89. 
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controvérsias, mesmo entre os que a admitem. Assim, enquanto alguns aceitam a tutela 

preventiva apenas se tiver como objetivo prevenir um dano eventual, outros a justificam 

em havendo apenas uma conduta antijurídica, como mecanismo para agir preventivamente 

tanto contra o ilícito como contra o dano660. 

O Código Civil argentino, na linha do defendido por Ricardo Lorenzetti, 

presidente da Comissão Elaboradora, acompanha a primeira proposta, como o já referido 

art. 1.711 deixa entrever. Essa, contudo, só parece ser a melhor solução prático-teórica661, 

se compreendermos o raio de incidência da tutela inibitória, nesse diploma, dirigida e 

limitada aos ilícitos stricto sensu, o que não aconteceu com o diploma processual civil 

brasileiro de 2015, que preferiu desenhar-se como remédio contra qualquer categoria de 

ato ilícito. 

Seja como for, dogmaticamente, a tutela inibitória é apenas uma das espécies 

de tutela contra o ilícito e que centra nele seu ponto de referência, protegendo situações 

jurídicas, em que uma tutela destinada a operar depois da violação do direito seria 

inadequada662. Decorrendo da mera existência do direito material, a ação inibitória é 

definida pela lei a partir de três núcleos: prática, reiteração ou continuação de um ilícito. 

Enquanto materialmente os núcleos se diferenciam pelo contexto e pelo 

momento em que a conduta é praticada, processualmente, a diferença (e maior dificuldade) 

reside no ônus probatório. Nesse sentido, a tutela para inibir a prática do ilícito, ao ter em 

vista uma conduta antijurídica que ainda não se configurou, trata de evento futuro e 

incerto, cuja expectativa de ocorrência justifica uma tutela judicial preventiva, em virtude 

da peculiaridade de certos direitos e da previsão da cláusula aberta do art. 5º, XXXV, CF, 

que também abrange os casos de ameaça a direito663. Já nos casos da tutela que visa cessar 

                                                 
660 PERÉZ RAGONE, Álvaro J. La tutela civil inhibitoria como técnica procesal civil de aplicación de los 

principios de prevención y precaución. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Valparaíso, n. 28, p. 207-234, primer semestre de 2007. p. 218. 
661 Teoricamente, porque deixa de atender à circunstância de que a própria observância da norma jurídica é 

pressuposto de sua razão de ser e de estabilidade social. Pragmaticamente, porque parece impor um ônus 

probatório maior e, pelo direito tutelado, mais complexo que a opção alternativa. Sobre o ônus probatório e 

o procedimento adequado, vide: BARRERA, Monica. La función preventiva en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, su impacto en el proceso civil y las facultades condenatorias e instructorias de los 

jueces. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/monica-barrera-funcion-preventiva-nuevo-codigo-civil-

comercial-nacion-su-impacto-proceso-civil-facultades-condenatorias-instructorias-jueces-dacf150372-

2015-07-16/123456789-0abc-defg2730-51fcanirtcod. Acesso em 08 ago. 2017. 
662 RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Inibitoria (azione). Enciclopedia Giuridica Treccani. 

Roma, 1997. v. XVII, p. 1. E acrescentam os mesmos autores: “(...) l’azione inibitoria non implica 

propriamente un rafforzamento della tutela di determinate situazioni privilegiate, ma è uno strumento 

necessario per garantire la protezione effettiva di diritti che non sarebbero adeguatamente difesi mediante 

le tecniche della monetizzazione risarcitoria. In sostanza, l’azione inibitoria non costituisce una sorta di 

surplus di tutela, bensi el mezzo per colmare le lacune della normale tutela risarcitoria”. 
663 ZANETI JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o 

ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do consumidor. Revista de 

Direito do Consumidor, São Paulo, n. 110, p. 389-422, mar./ abr. 2017. 
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a repetição ou continuação do ilícito, existe um ato que está se perpetuando no tempo 

(continuação) ou que pode vir a ocorrer novamente (repetição). Cremos ser esta, ainda que 

com algum desajuste, a condizione positiva referida por Frignani em seu verbete sobre a 

ação inibitória e que o mesmo define como o “perigo de um prejuízo futuro”664. E dizemos 

“desajustada”, porque entendemos a inibitória, dentro do espectro genérico que lhe 

conferiu o CPC/15, como remédio hábil para enfrentar a simples transgressão ou potencial 

transgressão de uma norma jurídica665, sendo certo, por outro lado, que, ao lidar com atos 

ilícitos stricto sensu, o receio de dano grave e irreversível seja condição necessária, haja 

vista a descrição da fattispecie de referido ilícito. Eugenio Llamas Pombo também 

enumera alguns requisitos positivos para que se configure a tutela inibitória, acentuando, 

entretanto, que tais requisitos são “absolutamente distintos” daqueles que informam a 

tutela reparatória666. Além do perigo de dano (“daño amenzante”), já referido por Frignani 

e sobre o qual pinçamos alguma observação, o professor espanhol acrescenta a necessidade 

de um comportamento antijurídico (pressuposto do qual também partimos para justificar a 

tutela jurisdicional inibitória), a existência de uma relação de causalidade entre conduta e 

potencial dano, e a possibilidade material de evitar a causação do dano. Acerca desses dois 

últimos requisitos, vale o quanto referido com respeito ao perigo de dano – de todo modo, 

voltaremos a essa discussão nos tópicos que seguem. 

Ademais da condição positiva, Frignani elenca outras duas, dessa feita, 

negativas, para o acionamento da ação inibitória: trata-se da dispensa do dano e da culpa. 

Seguindo a mesma linha, Rapisarda e Taruffo observam que a admissibilidade da inibitória 

prescinde totalmente da verificação de um dano (acrescentamos, fenomênico) na esfera 

jurídica da parte autora da ação, o que é consequência direta do caráter preventivo do 

remédio667. Também de sua natureza preventiva deriva a ausência de culpa de entre seus 

pressupostos, uma vez que resta impossível avaliar previamente os elementos subjetivos do 

comportamento ilícito futuro, além do caráter não sancionatório do remédio. 

                                                 
664 FRIGNANI, Aldo. Inibitoria (azione). Enciclopedia Giuridica Treccani. Roma, 1997. v. XVII, p. 3. 
665 Nesse sentido: “(...) il legislatore ha introdotto le azioni inibitorie non ratione materiae, ma sulla base di 

valutazioni funzionali relative alla necessità della tutela preventiva (...). Ciò equivale a dire che l’azione 

inibitoria non è intrinsecamente connessa con particolari tipi di diritti o di beni, ma con particolari esigenze 

di tutela effettiva dei diritti” (RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Inibitoria (azione). 

Enciclopedia Giuridica Treccani. Roma, 1997. v. XVII, p. 8). 
666 LLAMAS POMBO, Eugenio. Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños. Revista de 

responsabilidad civil y seguro. p. 60. Disponível em: 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf. Acesso em 20 set. 15. 
667 RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Inibitoria (azione). Enciclopedia Giuridica Treccani. 

Roma, 1997. v. XVII, p. 6. 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf
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Quanto ao modo de operar, basta a ligeira referência de que a tutela inibitória 

pode tanto ser negativa quanto positiva, ou seja, tanto pode impor um não fazer como um 

fazer, fungível ou infungível, para inibir um ato contrário ao direito. 

Problema bem diverso e mais intrincado é o que acompanha a prova da ação 

inibitória, destinada a obstar a prática, reiteração ou continuação de um ilícito, já que não 

somente prescinde do dano, como se refere a uma conduta ainda não realizada. Para a 

tutela contra a reiteração ou continuação, a produção probatória incide sobre a ilicitude da 

conduta e a probabilidade de ocorrência de uma nova conduta ilícita, através de fatos que 

já aconteceram e poderão voltar a acontecer668. “No caso em que se teme a prática de 

ilícito, e nenhum ilícito já foi praticado, o autor deverá alegar fatos que sejam suficientes 

para permitir ao juiz formar um juízo acerca da alegação de que provavelmente será 

praticado um ilícito”669. Assim, na formação do juízo, que pode ser provisório, quando 

versar sobre tutela antecipatória, ou final, o magistrado considerará tanto as provas do fato 

principal produzidas como as presunções, que são decorrência da alegação e prova de um 

fato indiciário670. Em matéria de prova, pensamos também ser admitida sua produção 

antecipada, nos termos do art. 381, I, NCPC, em virtude da complexidade dos direitos 

discutidos e da flexibilidade do instituto para os mais diversos usos. 

Em suma, o modelo probatório que nos parece incidir no caso das ações contra 

o ilícito onera ao demandante, ao exigir que ele demonstre a ilicitude da ação e, no caso 

específico da inibitória, a probabilidade de sua prática, reiteração ou continuidade. Não 

obstante, parece ser permitido ao juiz inverter o ônus probatório sempre que julgar que o 

demandado tem melhores condições para produzir a prova (art. 373, § 1º, CPC/15, com a 

advertência do § 2º do mesmo artigo). Seria o caso, por exemplo, da prova da existência de 

um risco derivado da incerteza científica, em que ao demandado incumbiria fazer a prova 

negativa do risco671. Ainda que melhor compreendido no contexto de um ordenamento que 

tutela contra o risco de dano, nada obsta sua aplicação também em ordenamentos como o 

nosso, que tutelam contra a simples prática do ilícito, até porque o dano é a sequência 

lógica do ilícito. 

                                                 
668 ZANETI JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela específica contra o 

ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em defesa do consumidor. Revista de 

Direito do Consumidor, São Paulo, n. 110, p. 389-422, mar./ abr. 2017. 
669 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 114. 
670 “[...] o juiz, a partir de uma alegação de fato (fato indiciário) e de sua prova, raciocina (de forma presuntiva) 

para chegar a uma conclusão (presunção)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: 

inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 115). 
671 PERÉZ RAGONE, Álvaro J. La tutela civil inhibitoria como técnica procesal civil de aplicación de los 

principios de prevención y precaución. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Valparaíso, n. 28, p. 207-234, primer semestre de 2007. p. 228. 
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Há de se destacar, todavia, antes de passarmos à análise da segunda forma de 

tutela contra o ilícito, o que foi chamado de “tutela inibitória material”672. Essa ideia vem 

construída a partir da percepção, tributária da teoria da ação de direito material673, que a 

pretensão deve ser compreendida como inerente ao próprio direito subjetivo, não obstante 

se reconheça os limites para a defesa de um direito fora do esquema jurisdicional674. De 

posse dessa ressalva, Thaís Venturi concebe a tutela inibitória material como “a pura 

proteção gerada pelo próprio direito material contra a violação e para a realização da 

integridade dos direitos subjetivos, tanto quanto possível e razoável, independentemente da 

atuação jurisdicional”675. Contudo, dos exemplos trazidos pela autora676, pensamos que 

apenas os casos em que a autotutela é admitida no ordenamento, como nos arts. 12, 249 e 

251 do CC, devem ser encarados como efetiva tutela inibitória material. 

 

 

4.2.2 Tutela de remoção do ilícito 

 

A segunda forma de tutela jurisdicional contra o ilícito é a tutela de remoção, 

voltada não à inibição, mas antes à remoção da “realidade concreta que a norma proíbe 

para que o dano não ocorra”677, em outras palavras, remoção dos efeitos concretos da 

conduta ilícita praticada que, por sua vez, são fontes para um dano material (ou 

fenomênico, como temos usado). Exemplo clássico de suporte fático para a incidência da 

ação de remoção do ilícito é o do supermercado que coloca determinado produto na 

gôndola para ser vendido, não obstante ele contenha ingrediente proibido por lei (violação 

                                                 
672 VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação dos 

direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. 
673 FARATH, George Ibrahim. Um ensaio sobre a ação de direito material. 2014. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. 
674 “Muito embora as noções de ‘ação de direito material’ e de ‘ação processual’ sejam inconfundíveis, por 

força da vedação da autotutela privada e da assunção do monopólio da prestação da tutela jurisdicional dos 

direitos por parte do Estado, a habitual e quase exclusiva forma pela qual o titular do direito subjetivo 

consegue ‘agir’ em defesa desse (preventiva ou repressivamente) acaba sendo, instrumentalmente, por via 

do processo, vale dizer, por via do direito processual e de suas técnicas de tutela dos direitos” 

(VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação 

dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 283, grifos da autora). 
675 VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação 

dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 284. 
676 Exemplificando os mecanismos inibitórios materiais, Thaís Venturi elenca (1) a garantia do exercício da 

autotutela, (2) a imputação da responsabilidade civil objetiva como fator dissuasor de conduta ilícitas, (3) 

a existência de instrumentos sancionatórios como as multas civis, e (4) o controvertido caráter punitivo-

pedagógico da responsabilidade civil (VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil 

Preventiva: a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 

2014). 
677 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). Revista 

TST, Brasília, v. 81, n. 4, p. 81-95, out./ dez. 2015. p. 92. 
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do art. 10, CDC). A ausência de dano material ao consumidor impede a propositura de uma 

ação reparatória informada pelo instituto da responsabilidade civil. Por outro lado, a 

conduta vedada pela lei já foi praticada, o que inviabiliza a ação inibitória, restando apenas 

a possibilidade de requerer a retirada de tal produto da gôndola – a essa situação se presta a 

tutela de remoção do ilícito. A ação de remoção do ilícito não possui subespécies e o ônus 

probatório, aqui, é facilmente desincumbido. Assim como na tutela inibitória, o dano não é 

objeto da cognição do juiz, que é horizontalmente restrita, devendo ficar longe da produção 

probatória. Nas ações de remoção do ilícito, basta a simples demonstração de ocorrência de 

um ato e que ele se qualifica como antijurídico678. 

Ao lado da tutela inibitória, em que pesem as diferenças apontadas, também a 

tutela de remoção é espécie de tutela contra o ilícito e, nessa toada, medida preventiva 

ofertada por um ordenamento atento às dificuldades de uma resposta reparatória e posterior 

ao dano. Nesse sentido, o deferimento do mérito da ação prescinde do dano e, 

naturalmente, da culpa, exigindo apenas a prova do ato ilícito, que como vimos deve ser 

antijurídico e imputável. Mas isso não afasta a possibilidade de se promover a ação 

processual pelo receio do dano derivado do fato de outrem ou do fato da coisa. Apenas que 

nessas últimas hipóteses a ação será movida contra o responsável legal a fim de afastar 

justo receio de culpa in vigilando e in custodiendo. Mas a culpa, aqui, não continuará 

interessando nem precisará ser provada, devendo, ao contrário, ser demonstrado o 

descumprimento de certos deveres por parte daquele que deveria observá-los, para ilustrar 

com um exemplo. 

Tendo como referencial um ilícito, não merece provimento uma ação que se 

sustente em ato justificado por uma excludente de antijuridicidade. Nesse diapasão, se a 

conduta, inicialmente tida por ilícita, tem sua contrariedade a direito afastada por alguma 

das hipóteses do art. 188, CC, a ação contra o ilícito carecerá de interesse de agir e, logo, o 

processo será extinto sem julgamento de mérito. Evidente que o mesmo não vale para 

excludentes de causalidade, em virtude da ilicitude do ato não ser justificada pelo 

ordenamento e mesmo pela natureza dos fatos jurídicos previstos nessa segunda ordem de 

excludentes679. 

 

 

  

                                                 
678 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 114. 
679 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 95-

100. 
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5 RESPONSABILIDADE CIVIL PREVENTIVA 

 

Reservamos este capítulo final para tentar esboçar uma aproximação entre o 

quanto desenvolvido acerca do ato ilícito e seu papel no contexto de uma responsabilidade 

preventiva. Para tanto, no primeiro item, analisaremos como operacionalizar o conceito de 

ilícito aqui esposado e como conciliá-lo com os ares trazidos pelo princípio da precaução. 

Assim, ademais de reafirmar a importância do desvalor da ação, otimizado em função da 

aceitação do risco na estrutura do ilícito, e seu papel em um contexto que visa suprir a 

carência de uma responsabilidade fundada majoritariamente no dano, trataremos de 

analisar as formas de tutela preventiva, cientes de que a defesa única e exclusiva de uma 

abstenção inibitória traz graves prejuízos científicos, econômicos e sociais, tão indesejáveis 

quanto os que a própria atividade eventualmente pode trazer. Finalmente, no segundo 

título, procederemos a uma análise estrutural da responsabilidade preventiva, destacando 

suas aproximações e peculiaridades em relação aos elementos da responsabilidade clássica. 

 

 

5.1 TUTELA CONTRA O ILÍCITO E PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 

No capítulo anterior, buscamos tratar o exame do ato ilícito a partir de uma 

perspectiva generalista. Incumbe-nos, agora, como já adiantado, verticalizar nossa análise 

de modo a confrontar tal perspectiva com o novo perfil defendido para a responsabilidade. 

Nesse sentido, gravitaremos em torno de três temas: a insuficiência das teorias de 

responsabilização sem culpa, a preeminência do dever de conduta e as formas de tutela.  

 

 

5.1.1 A importância do desvalor da ação e a insuficiência de um perfil meramente 

objetivo da responsabilidade 

 

A responsabilidade preventiva voltou sua atenção para o risco, para a 

potencialidade de dano e para a tutela preventiva. Se é verdade que, por um lado, não 

existe qualquer inovação ao considerar o risco como elemento de imputação, por outro, 

lida-se com novos perfis de risco, cuja implementação pode resultar em danos impassíveis 
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de reparação ou compensação segundo o modelo tradicional680. Ela surge, portanto, como 

reação a um padrão que, mesmo esfacelado em flexibilizações681, já não consegue garantir 

em sua totalidade o standard do neminem laedere, apesar do importante papel que este 

cumpre ao responder a danos gerados culposamente ou em decorrência do exercício de 

atividades de alto potencial ofensivo682. Não nega tal padrão, antes se agrega a ele a fim de 

reforçá-lo e fortalecer a proteção contra os riscos683. 

Por outro lado, tem a aptidão de resgatar um senso de responsabilidade como 

dever de comportamento684 que perdeu prestígio em tempos de imputação pelo risco e 

socialização das perdas, como resultado da mudança da posição jurídica da vítima no 

ordenamento. E esse talvez seja seu maior valor, porque a teoria do risco conformadora da 

responsabilidade objetiva não está habilitada a sancionar condutas e, muito menos, a fazer 

                                                 
680 “Foi dito que o esquema clássico da responsabilidade civil, fundado nos elementos ato/fato ilícitos, dano e 

nexo causal entre ambos, funciona eficazmente apenas nos casos em que a tutela ressarcitória implica em 

efetividade da proteção jurisdicional e quando a lesão causada é de médio porte, possibilitando que o 

agente lesivo suporte o ressarcimento. Nas hipóteses, contudo, em que a lesão seja de tal monta que 

inviabilize a fruição do direito subjetivo, prejudique toda uma coletividade ou seja de tal natureza que torne 

irressarcível e irreversível o prejuízo, aquele esquema revelar-se-ia ineficaz, não podendo ser alçado a 

mecanismo de outorga de verdadeira tutela jurisdicional. Nessas situações, o ressarcimento indenizatório 

não geraria efetividade na proteção ao direito material e, além disso, o indivíduo não poderia arcar com tal 

ressarcimento” (SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva. 

2002. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2002. p. 134-135). No mesmo sentido parecer ser o parecer de Nadège Voiney, ainda que 

em termos mais simples : “En droit civil, le risque est une abstraction , le danger est concret. Le droit des 

assurances conçoit aussi le risque comme une abstraction. Il est alors aisé d’admettre que le risque ne 

renvoie pas forcément à l’idée d’un événement dommageable en droit des assurances” (VOIDEY, Nadège. 

Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 44).  
681 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
682 “Os princípios da prevenção e precaução somente estão tomando fôlego porque a teoria do risco se mostrou 

insuficiente para enfrentar os ‘novos riscos’; além disso, o seguro esvaziou o ‘medo’ das grandes 

indenizações” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 151). 
683 “La théorie du risque et le príncipe de précaution ayant pour objectif commun d’améliorer la protection du 

public contre les risques, il serait paradoxal qu’ils entrent en conflit en conflit et que le principe de 

précaution ait pour effet de revenir sur les régimes de responsabilité sans faute que cette doctrine a permis 

d’aménager. D’ailleurs, on relève dans la législation et la jurisprudence récentes de nouveaux progrès de ce 

type de responsabilité précisément dans les domaines concernés par le principe de précaution” – destaque 

no original (KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier 

ministre. 15 octobre 1999. p. 82. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
684 “Ao considerar-se que a responsabilidade é não agir ao acaso, mas sim ter bem presente as consequências 

da ação, em um encadeamento entre liberdade limitada e previsão, é possível identificar na 

responsabilidade contemporânea um dever de comportamento, qual seja, um dever de cuidado que é 

necessário manter em relação às consequências das próprias ações para com o outro, à coletividade e ao 

ambiente. Influenciada por uma nova ética, a responsabilidade se apresenta, assim, como um imperativo 

que obriga à reflexão sobre as consequências das ações, que dessa forma, guia e orienta o comportamento” 

(FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e aplicabilidade. 

2014. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2014. p. 37). 
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juízos de previsão sobre seu potencial lesivo685. A ponderação de interesses implicada 

nesses juízos exige um tipo sofisticado de raciocínio que só pode ser levado a efeito a 

partir da contribuição dos princípios da prevenção e da precaução, que, se bem dialogam e 

complementam a teoria do risco, são conflitantes com a organização estrutural e, de 

alguma forma, funcional interna da mesma686. Na verdade, a ressalva à compatibilidade 

funcional se deve à aptidão da prevenção e da precaução a evitarem novos danos mesmo 

no contexto da responsabilidade objetiva, por exemplo, pela incidência de multas 

cominatórias. Mas essa eficácia é ainda muito inferior, em alcance e em significado, que a 

eficácia de tais princípios na estrutura da responsabilidade preventiva. 

No caminho a esse objetivo, portanto, apesar das muitas controvérsias com 

respeito à admissão de uma fórmula genérica, apta a direcionar os decisores públicos, 

privados e jurisdicionais, parece-nos que o eixo sobre o qual tal formulação deve ser 

construída é o da conduta do agente, daí, repita-se, o porquê do desazo da teoria do risco e 

a necessidade de se renovar o sentido do ilícito. 

 Voltado o foco para o desvalor da ação, compreende-se, por exemplo, a 

exigência de uma efetiva gestão de riscos e o regular exercício do dever de informar, o que 

inclui comunicar as autoridades públicas dos efeitos adversos descobertos e antes 

desconhecidos de certo produto ou serviço colocado no mercado. Conduta diversa 

justificaria a sanção do agente, como no caso da lei de biossegurança que, ademais de 

medidas administrativas, prevê “medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão 

de venda de produto e embargos de atividades”687. 

                                                 
685  “La concepción objetiva de la obligación enseña que lo afectado en la relación jurídica es una 

‘responsabilidad patrimonial’. Contrariamente a lo sostenido por Savigny, el objeto sobre el que recae en 

esencia la obligación no es el acto del deudor, limitativo de su libertad y que confiere al acreedor una 

especie de señorío sobre la voluntad del obligado” (BUSTAMANTE SALAZAR, Luis. El patrimonio – 

dogmática jurídica. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1979. p. 57). 
686 Contrariamente, defende Romualdo Baptista dos Santos que “a teoria do risco é indissociável dos deveres 

de precaução e de prevenção. Com efeito, a suposição de que o sujeito responde pelos danos decorrentes da 

atividade independentemente de qualquer consideração sobre sua conduta sugere que tenha prévio 

conhecimento sobre a possibilidade de causar danos. Disso se segue logicamente a ampliação dos deveres 

inerentes ao estado de responsabilidade, uma vez que o sujeito deve atuar para evitar que os danos 

inerentes a sua atividade se concretizem. Portanto, em sede de responsabilidade objetiva, não basta o dever 

de reparar os danos causados, devendo o agente adotar as medidas de prevenção que evitem a efetiva 

ocorrência dos danos ou garantam previamente o pagamento de indenizações, caso de fato venham a se 

efetivar. A socialização dos danos tem a ver com a atividade preventiva do agente, o qual antevê a 

ocorrência dos danos e adota medidas para evita-los ou para assegurar a indenização devida às vítimas” 

(SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. 2017. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. p. 230-231). 
687 Art. 21, parágrafo único da Lei nº 11.105/05 – “As infrações administrativas serão punidas na forma 

estabelecida no regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de 

produtos, suspensão de venda de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções: I – 

advertência; II – multa; III – apreensão de OGM e seus derivados; IV – suspensão da venda de OGM e 

seus derivados; V – embargo da atividade; VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento; VII – suspensão de registro, licença ou autorização; VIII – cancelamento de registro, 
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Não concordamos, porém, com a tese de que seria injusto, nos termos de uma 

responsabilidade preventiva, responsabilizar quem agiu com todo o cuidado, mas cuja 

conduta (ato ou atividade) ao fim e ao cabo redundou em dano688. Conforme nos parece, 

vindo o dano a realizar-se, saímos do momento “responsabilidade preventiva”, centrado na 

conduta, para trabalharmos sob a égide da teoria da culpa ou das formas de imputação 

objetiva, orientadas para a satisfação da vítima. Logo, não haveria reprovação em termos 

de responsabilidade prospectiva, devendo-se averiguar o cabimento ou descabimento de 

sanção, no caso, a indenização, conforme o regime jurídico da fonte geradora do dano.  

Ilustremos com um exemplo simples. Apesar de manipulados e disseminados, 

pelo menos, desde o último quartel do século passado, os organismos geneticamente 

modificados, especialmente os transgênicos689, ainda possuem implicações obscuras, sem 

malefícios comprovados à saúde humana, mas tampouco com a incolumidade seguramente 

testada690. No contexto de uma sociedade de risco, que grava acentuadamente as relações 

jurídicas de consumo e a proteção ambiental, não se espera menos que a regular 

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e a devida prestação de 

informação aos consumidores acerca dos produtos que lhe serão oferecidos no mercado. 

Sobrevindo, contudo, o dano fenomênico, o art. 20 da já referida Lei nº 11.105/05 comina 

dever de indenizar independente de culpa. 

Há, em suma, uma mudança de perspectiva que, em alguma medida, 

aproximaria a tese defendida nessa dissertação da cisão da responsabilidade proposta por 

Daniel Levy e referida no primeiro capítulo691.  

 

                                                                                                                                                    
licença ou autorização; IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; X 

– perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito; XI 

– intervenção no estabelecimento; XII – proibição de contratar com a administração pública, por período 

de até 5 (cinco) anos”. 
688 Segundo Teresa Ancona, “a responsabilidade preventiva, sendo fundada na culpa, tende a melhorar a 

conduta de seus atores, porquanto se agirem com toda precaução não poderão ser responsabilizados (o que 

seria injusto). Isso os leva a tomar atitudes que evitem o dano grave e quem sairá ganhando será a 

sociedade. Agindo de acordo com o sistema precaucional, estarão agindo conforme os moldes queridos e 

pensados pelo Direito” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da 

responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 145). 
689 Segundo o art. 3º, V da Lei n. 11.105/05, “organismo geneticamente modificado” ou OGM é toda entidade 

biológica cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. 

Transgênico, por sua vez, é um tipo de OGM modificado pela adição de um ou mais genes vindos de 

espécie não compatível sexualmente com a primeira (BRONDANI, Adriana. Qual a diferença entre OGM, 

transgênico e cisgênico? CIB – Conselho de Informações sobre Biotecnologia, 21 out. 2016, atualizado em 

28 set. 2018. Disponível em https://cib.org.br/faq/o-que-e-ogm/. Acesso em 10 mar. 2019). 
690 COL, Juliana Sípoli. Organismos geneticamente modificados no contexto da sociedade de risco. In: 

LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). 

Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 322. 
691 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas 

lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 
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5.1.2 Estrutura do ilícito e princípio da precaução 

 

Poder-se-ia questionar, frente ao quanto construído até aqui, a viabilidade ou 

mesmo a conveniência de um retorno à culpa, haja vista o cenário produtivo, marcado 

crescentemente pela produção mecanizada e automatizada de produtos de massa. Foi, aliás, 

o surgimento dessa realidade que justificou a mudança do centro gravitacional da 

responsabilidade para a satisfação da vítima692. Esse paradoxo, contudo, é apenas aparente 

e dele tentamos fugir, primeiro, ao dissecar a estrutura do ilícito e, agora, ao escolhermos 

falar em resgate de um dever de comportamento ao invés de revitalização da culpa, como o 

defende Teresa Ancona Lopez693. Nossa inclinação parece ter sido a diretriz seguida pelo 

Projet de Réforme de la Responsabilité Civile de 13 de março de 2017694. Não se aceitando 

                                                 
692 “Na atualidade, urge deslocar o ponto focal da responsabilidade, justamente em sua dimensão mais 

significativa, a do causador imediato do dano e de sua culpa, para o imperativo da reparação do dano, o 

qual, ainda que experimentado individualmente, tem sua causa em algo de que, mesmo indireta e 

remotamente, se beneficia a própria vítima do dano. As luzes se dirigem, agora, portanto, para o que se fez 

centro, por sua relevância – o dano. É ele que cumpre seja reparado, independente da investigação de quem 

seu causador e de sua culpabilidade, dado que se tornou produtora de danos a própria atividade produtiva, 

necessária e lícita, do capitalismo avançado, utilizando a tecnologia disponível. Porque devendo ser 

dissociada da culpa, foi vinculada ao mero nexo causal entre o evento e o resultado danoso, imputável ao 

beneficiário da atividade. Deve suportar a perda patrimonial respectiva, ainda quando nenhum ou quase 

nenhum seu poder de influir sobre os acontecimentos. É peça da engrenagem que opera segundo uma 

lógica impiedosa, tanto quanto o por ele vitimado. E para essa realidade nova as respostas antigas se 

mostram ou iníquas ou inócuas” (PASSOS, J. J. Calmon de. O risco na sociedade moderna e seus reflexos 

na teoria da responsabilidade civil e na natureza jurídica do contrato de seguros. Revista Diálogo Jurídico. 

Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 5, p. 1-8, ago. 2011. p. 2. Disponível em: 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-

PASSOS.pdf. Acesso em 13 nov. 2015). 
693 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 144. Contrariamente, prescindindo da perquirição de culpa, VENTURI, 

Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação dos direitos e a 

tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. 
694 Analisando o Anteprojeto de 29 de abril de 2016, Mustapha Mekki anotava, com relação ao apontado entre 

colchetes do então art. 1.232 (“Indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge 

peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est 

exposé le demandeur. [Seuls les faits contrevenant à une règle de conduite imposée par la loi ou par le 

devoir général de prudence ou de diligence peuvent donner lieu à de telles mesures.]”), que “si cette partie 

devait être conservée, elle réduirait le champ d’application de la cessation de l’illicite. En ajoutant cette 

formule entre crochets, on limiterait la cessation de l’illicite à l’établissement d’une faute. Pourtant, la 

cessation de l’illicite pourrait être utile au-delà du seul champ des actes fautifs” (MEKKI, Mustapha. Le 

projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la 

responsabilité civile. Gazette du Palais, n. 22, mardi 14 juin 2016. p. 14. Disponível em : 

https://www.mekki.fr/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf. Acesso em 08 jan. 2019). A redação 

do Projeto de 13 de março de 2017 alterou completamente o art. 1.232, que passa agora a fazer simples 

menção a subsidiariedade do texto em relação a disposições especiais, contudo, a ideia expressa nos 

colchetes parece ter sido mantida no art. 1.242 do Projeto, que dispõe que “Constitue une faute la violation 

d'une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence”. Assim, não 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013/11/2015
http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf.%20Acesso%20em%2013/11/2015
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esses argumentos e permanecendo a controvérsia sobre a posição da culpa, pode-se ainda 

apontar para a diferença de planos eficaciais dos fenômenos: de um lado, trabalha-se com o 

plano da reparação e, de outro, com o da prevenção. 

Seja como for, deve-se esclarecer, logo de início, que a invocação do ato ilícito 

como fator dogmático que permite operacionalizar um novo sentido da responsabilidade, 

ainda que estruturalmente idêntico ao ilícito que justifica a responsabilização subjetiva, a 

ele se contrapõe funcionalmente, na medida em que desempenha um novo papel e visa um 

objetivo diverso.  

No capítulo anterior, tivemos ocasião de analisar a estrutura do ilícito em 

sentido estrito. Àquela altura, dissemos que os elementos mínimos para sua configuração 

eram a conduta, positiva ou negativa, e o dano. Dolo ou culpa, ainda que pudessem vir 

determinados pela regulação do tipo, eram tão somente elementos acidentais, ou seja, 

prescindíveis para a existência do ato ilícito.  

Quanto à conduta, como núcleo do tipo objetivo, destacamos, firmes na lição 

fornecida pela teoria penal da imputação objetiva, a insuficiência de um modelo causalista 

que precisa ser reforçado com a ideia da criação de um risco desaprovado e sua realização 

no resultado, de forma a que este, para ser sancionado, seja decorrência daquele. Mas além 

da conduta, o ilícito que gera responsabilidade deve estar vinculado à causação de um 

dano. Esse requisito permanece mesmo se tratando de responsabilidade prospectiva, 

quando seu perfil servirá para orientar a ação dos decisores públicos ou privados. Não 

endossamos a linha dos que projetam o dano como realidade dimanada do risco695. O dano 

                                                                                                                                                    
obstante as ponderações que já fizemos acerca do mínimo de imputabilidade que o conceito exige, 

pensamos dever ser mantida a contraposição destacada por Mekki entre “faute” e “actes fautifs” como 

forma de se realçar o acento que a função preventiva coloca na conduta, abstraída a referência à culpa. 
695 “Sur un autre front, ce sont les partisans d’une responsabilité strictement « préventive » fondée sur le 

principe de précaution qui ont porté l’assaut contre l’exigence d’un préjudice, considérant que la nécessité 

de prévenir des dommages graves et irréversibles menaçant l’humanité devrait conduire à imposer des 

mesures préventives avant tout dommage et alors même qu’un dommage ne serait qu’éventuel. Là encore, 

certaines décisions laisseraient penser que la jurisprudence est prête à se départir de cette condition 

traditionnelle du droit de la responsabilité civile en prononçant des mesures préventives ou de réparation en 

nature en présence seulement d’un risque de dommage non encore réalisé. Mais cela ne signifie pas pour 

autant que le préjudice est inéxistant ; il est en réalité impliqué par le risque et s’inscrit dans une double 

logique de prévention et de réparation. Ainsi lorqu’un risque identifié justifie des mesures ou des travaux 

propes à éviter sa réalisation, la condamnation du créateur du risque soit à réaliser lui-même ces travaux, 

soit à en financier le coût répare un préjudice qui réside alors dans les dépenses légitimes rendues 

nécessaires par le risque. De même, des mesures tendant à faire cesser une situation dommageable ou 

visant à empêcher une aggravation du dommage (destruction matérielle, fermeture d’établissement, 

interdictions diverses...) sont ordonées à la fois à des fins de réparation de dommages passés et de 

prévention de dommage futurs. Enfin, dans certains cas, même si aucune mesure ne permet d’en éviter la 

réalisation, la seule présence d’un risque est source d’un préjudice d’ordre moral résidant dans la crainte 

qu’il se réalise” (VINEY, Geneviève ; JOURDAIN, Patrice. Traité de droit civil – les conditions de la 

responsabilité. 3. ed. Paris: LGDJ, 2006. p. 6-7). No Brasil, Teresa Ancona fala em “dano de risco”, como 

realidade possível de se verificar na teoria e na prática (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 139). 
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continua a ser o fenômeno de ocorrência temida, mas passa a ser manejado a partir de 

juízos conjeturais – é a tutela dos danos futuros, cuja vedação se dá apenas em nível 

ressarcitório696. 

Ainda examinando a estrutura, cabem algumas palavras sobre a culpabilidade, 

porque na teoria geral do delito ela é a reprovabilidade da configuração da vontade e, como 

tal, só pode reprovar o que o agente voluntariamente executou697, ao passo que nos quadros 

de incidência da responsabilidade preventiva projeta-se a sancionar ainda quando o agente 

empreendeu seus melhores esforços para evitar o dano. A densidade do assunto e o espaço 

exíguo desaconselham entrar em minúcias, mas pontue-se que esse argumento não tira a 

credibilidade do emprego do ato ilícito como fator da responsabilidade preventiva, ainda 

que ele tenha maior aderência à responsabilidade tradicional, ex post. A conduta ensejadora 

da incidência dos princípios da prevenção e da precaução, sancionada pela criação de um 

risco contrário à expectativa legítima dos cidadãos, deve refletir a postura de um agente 

que possui capacidade de responder por ela, conhece a ilicitude do fato (o que em termos 

de danos e ameaça de danos é praticamente intuitivo) e tenha gozado da possibilidade de 

agir de modo diverso, ainda que não se entre em maiores valorações subjetivas. 

Por sua vez, funcionalmente, o ilícito que informa a responsabilidade subjetiva 

difere, em muito, daquele que abre ensejo para a responsabilidade preventiva, ainda que 

ambos trabalhem com uma ideia de dever objetivo de conduta698. Nessa ordem de ideias, o 

relatório Kourilsky-Viney já apontava no sentido de que o princípio da precaução trazia 

consigo a previsão de novos deveres como os deveres de prudência e de diligência, o dever 

de informação e o dever de acompanhar o produto e fiscalizar a evolução do risco699. Além 

disso, enquanto o ilícito culposo é retrospectivo, o outro é prospectivo, como decorrência 

mesmo da ideia de uma responsabilidade preventiva, que estabelece deveres de 

comportamento, visando evitar a eclosão de um dano. Finalmente, como terceiro 

                                                 
696 “Os danos meramente hipotéticos, sejam presentes ou futuros, nunca são suscetíveis de reparação. Só os 

danos certos, sejam à pessoa ou a coisas, sejam diretos ou indiretos, sejam ainda presentes ou futuros, 

podem ser considerados verdadeiros danos” (NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 606). 
697 “Segundo Welzel, culpabilidade é a reprovabilidade da configuração da vontade. Portanto, toda 

culpabilidade é culpabilidade de vontade, ou seja, somente se pode reprovar ao agente, como culpabilidade, 

aquilo a respeito do qual pode algo voluntariamente” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito 

penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 404-405). 
698 Destaque para o quanto referido anteriormente acerca do conceito da culpa ter evoluído de um estado 

anímico de difícil ponderação para um standard objetivado. 
699 “L’affirmation du príncipe de précaution paraît effectivement de nature à imposer à ces professionnels de 

nouvelles obligations dont l’inobservation sera inévitablement considérée par les tribunaux comme 

constitutive d’une faute, ce qui devrait provoquer un élargissement de cette notion” (KOURILSKY, 

Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 

84. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. 

Acesso em 25 jun. 2018). 
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diferencial, poderíamos destacar que o ilícito gerador de responsabilidade subjetiva enseja 

indenização, diferente do ilícito da responsabilidade preventiva, que ostenta um leque 

sancionatório muito mais amplo, abarcando hipóteses que vão do mero desempenho de 

deveres associados à prestação de informação à inibição de condutas arriscadas.  

 

 

5.1.3 Formas de tutela 

 

Em razão de lidarmos com um contexto de tensão, em que a própria criação de 

um risco pode ser taxada de ilícita, a resposta inibitória, negativa por definição, não dever 

ser tomada como a única nem necessariamente a mais indicada medida para toda e 

qualquer situação que demanda a antecipação da resposta a um dano possível700. Pelo 

contrário, a resposta deve variar conforme a espécie de risco que demanda enfrentamento e 

o direito material que visa tutelar701. É assim que a escolha entre ação ou a inibição vem 

associada à aceitabilidade do risco potencial702. Parece ter sido esse o caminho assumido 

pela doutrina penal que analisou os crimes de perigo abstrato703. 

                                                 
700 “De nombreux auteurs notent que même dans son interprétation la plus stricte, le príncipe de précaution 

n’exige ou ne préconise aucune mesure particulière (telle qu’une interdiction). Il appelle em revanche des 

décisions informées, transparentes et responsables em fonction des différents conditions d’incertitude 

scientifique” (BOURGUIGNON, Didier. Le príncipe de précaution – définitions, applications et 

gouvernance. Service de recherche du Parlament européen. Décembre/2015. p. 14. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.

pdf. Acesso em 03 jan. 2019). 
701 COMISSÃO das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão sobre o princípio da precaução. 

Bruxelas, 2 de fevereiro de 2000, COM (2000)1. p. 16-17. 
702 “C’est l’idée de proportionnalité entre le risque à craindre et la mesure choisie pour le gérer qui est sous-

jacente dans cette notion d’ « acceptabilité ». Au sein de la doctrine, il existe deux lectures du principe de 

précaution. Pour certains auteurs, la précaution suppose l’abstention face à un risque scientifiquement 

incertain et hypothétique de dommages graves. La précaution ne met pas à l abri des risques, mais elle 

peut permettre parfois d’y échapper. (...) Pour d’autres auteurs, hostiles à tout excès de nature à bloquer 

l’activité économique, la précaution n’empêche pas de courir le risque, mais en assortissant l’activité 

concernée de mesures de précaution. Dans cette dernière logique, la question est alors de déterminer le 

seuil d’acceptabilité du risque en termes de gravité. Dans ce sens, quatre règles sont proposées : « ne pas 

faire courir de risques inutiles ; face à une incertitude, privilégier l’hypothèse le plus pessimiste ; lorsqu’un 

risque est irréversible, en minimiser les effets ; apprécier le risque d’un acte à l’aune du bénéfice qu’il 

apporte »” (VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. p. 

295). 
703 Acolhemos classificação adotada por Pierpaolo Bottini, para quem as medidas de precaução se dividem em 

diretas e indiretas. Nas palavras do autor: “As medidas indiretas favorecem o respeito às regras de 

precaução sem pautar a atividade em si, mas estabelecendo incentivos para sua consolidação, como a 

fixação de ‘liability standards’, de seguros, de estudos de impacto ambiental etc. Já as medidas diretas de 

precaução exigem um comportamento conforme o princípio e atingem condutas que com ele sejam 

incompatíveis. Sua aplicação consiste na proibição de uma prática diante da incerteza dos riscos envolvidos 

ou na imposição de restrições e limites que permitiriam alcançar um nível de proteção equivalente. As 

normas de gestão de risco são reforçadas por instrumentos de estímulo à sua observância ou por medidas 

de inibição de condutas por elas vedadas” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e 

princípio da precaução na sociedade de risco. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007). 
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Vistas assim as coisas, uma resposta inibitória pode ser mais conveniente e 

aceitável socialmente para a tutela contra o risco concreto, cujas consequências são 

conhecidas e mais prováveis, do que para situações de risco incerto. Nessa medida, 

tenderíamos a endossar tese contrária à defendida por François Ost, para quem o princípio 

da precaução recomendaria a obrigação de se abster, ao passo que nos casos de risco 

conhecido bastariam os deveres de pesquisa e investigação704. Mas, como entendemos, 

essa maior aderência a casos de prevenção, também não significa o desprezo por outras 

técnicas. Nesse sentido, o art. 1.713 do Código Civil y Comercial argentino705, que prevê 

que a sentença que admite a ação preventiva do art. 1.711 deve estatuir, mesmo de ofício, 

obrigações de dar, fazer e não-fazer, o que abre ampla margem de ação ao juiz para atuar 

no caso concreto, desde que ponderando os critérios de menor restrição possível e de meio 

mais idôneo para assegurar a eficácia na obtenção da finalidade706. 

A execução do princípio da precaução também não exige um excesso de 

medidas extremas707, sob pena de engessar a atividade empresarial e dissuadir a inovação 

tecnológica. Sua invocação deve levar em conta que ele convive com outros princípios 

igualmente caros à sociedade e que não incide, de forma necessária, sobre atos 

                                                 
704 Apropriando-se da tese de Hans Jonas, o autor considera que “une telle peur, qui conduit à formuler dans 

certains cas le scénario du pire (l’avion qui d’écrase sur le coeur du réacteur nucléaire), est bonne 

conseillère, qui impose, « pour que l’avenir soit », l’obligation de chercher à savoir (principe de 

prévention), et en cas vraisemblable d’incertitude sur la réalité et la gravité du risque, l’obligation soit de 

s’abstenir, soit de redoubler de prudence (principe de précaution)” (OST, François. Le temps du droit. 

Paris : Éditions Odile Jacob, 1999. p. 270). 
705 Art. 1713, CCyC – Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de 

parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según 

corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar 

la eficacia en la obtención de la finalidad. 
706 “La primera nota distintiva que, al respecto, trae el art. 1713 CC y C, es que el juez podrá actuar de oficio, 

es decir, podrá apartarse de las pretensiones esbozadas por las partes y adoptar la decisión que considere 

pertinente con el objeto de prevenir la producción del daño. De esta forma, el Código deja de lado, en lo 

que se refiere a la faz preventiva del derecho de daños, el principio de congruencia. Por otra parte, la norma 

en estudio consagra la posibilidad de que el juez dicte una sentencia que imponga obligaciones, ya sean de 

dar, de hacer o de no hacer. Esta expresa referencia es consecuencia de las características particulares que 

tiene la sentencia en la tutela inhibitoria. En este sentido, cabe recordar que el proceso civil y comercial 

clásico parte de la idea de que la decisión definitiva a adoptarse en el litigio podrá ser constitutiva, 

declarativa o condenatoria. Sin embargo, la acción preventiva se aparta del proceso dispositivo clásico, y 

confiere facultades al juez para imponer conductas al agente que no han existido hasta ese momento o que, 

incluso, no fueron peticionadas en su oportunidad. Por otra parte, el art. 1713 CC y C establece un marco 

para la actuación del juez, quien, al dictar la sentencia preventiva, deberá ponderar los criterios de menor 

restricción posible, y de medio más idóneo para garantizar la obtención de la finalidad. Lo que se busca es 

que el magistrado cuente con amplias facultades para adoptar la decisión que mejor se adapte a la 

prevención del daño cuya producción se teme, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso” 

(CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián; HERRERA, Marisa. Código civil y comercial de la 

Nación comentado. v. 4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015. p. 416. Disponível em: 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf. Acesso em 08 

ago. 2017). 
707 GODARD, Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das demandas sociais. 

In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. p. 168. 
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invariavelmente ilícitos708. Segundo o relatório Viney-Kourilsky, ele seria mesmo um 

princípio de ação e, apenas subsidiariamente, de abstenção, evitando-se, ao menos de 

início, medidas suspensivas ou inibitórias quando o risco pode ser reduzido a um nível 

aceitável709. Enquanto medida de gestão positiva e, acrescentaríamos, indireta, o princípio 

da precaução objetivaria garantir uma avaliação permanente e cada vez mais precisa do 

risco, promover o desenvolvimento de forma a reduzir o risco ao nível mínimo aceitável 

através da investigação científica e fomentar a informação ao público e a transparência. 

A aplicação das medidas precautórias, contudo, está sujeita à verificação de 

determinadas condições710, como (1) a proporcionalidade, a fim de alcançar o justo 

equilíbrio entre os interesses em conflito, (2) a transparência para promover uma aplicação 

coerente e não-discriminatória711, (3) a provisoriedade712, decorrência necessária da 

consciência de que o progresso científico traz novos conhecimentos que impõem revisar 

                                                 
708 Queremos assinalar com o uso do advérbio “invariavelmente” que, em que pese sustentar-se que “o 

legislador constitucional trata como ilícito o risco abstrato e o risco concreto” (RODRIGUES, Marcelo 

Abelha. O princípio da precaução e os reflexos no processo civil. Interesse Público, Belo Horizonte, v. 14, 

n. 76, nov./ dez. 2012. p. 87), a atividade produtora de risco pode, de início, ser lícita. Exemplo eloquente é 

o das atividades que geram justo receio de dano, mas que foram implementadas segundo regras 

administrativas. 
709 “En revanche, il peut être utile de suggérer, dans la définition légale, qu’il d’agit d’un principe d’acion et 

non d’abstention. On a déjà signalé à plusieurs reprises combien il serait dangereux de concevoir la 

précaution comme une incitation systématique à l’inaction. C’est pourtant là une représentation assez 

largement répandue dans l’opnion, de telle sorte qu’il paraître souhaitable d’indiquer que la suspension 

et le moratoire ne sont que solutions subsidiaires qui doivent, en principe, être évités lorsque le risque 

peut être tamené à un niveau acceptable” (VINEY, Geneviève; KOURILSKY, Phillipe. Le principe de 

précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 66. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
710 “[…] la Comisión nº 3 de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho civil, reunidas en Tucumán, en 

setiembre de 2011, enumeró en el punto 3 de la recomendación los siguientes presupuestos de activación 

del principio precautorio: a) riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible; b) incertidumbre 

científica o ausencia de información científica. Además, estableció como condiciones de aplicación de las 

medidas precautorias: a) proporcionalidad o razonabilidad; b) transparencia; c) provisionalidad; d) eficacia 

en función de los costos” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio precautorio en el derecho 

ambiental en la jurisprudencia argentina. Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Buenos Aires. Buenos Aires, v. 58, n. 51, p. 159-210, 2013. p. 170). 
711 As medidas devem ser coerentes com outras já tomadas em situações semelhantes ou utilizando abordagens 

semelhantes. Além disso, “o princípio da não-discriminação determina que situações comparáveis não 

sejam tratadas de forma diferente e que situações diferentes não sejam tratadas da mesma forma, a menos 

que esse tratamento seja justificado objetivamente” (COMISSÃO das Comunidades Europeias, 

Comunicação da Comissão sobre o princípio da precaução. Bruxelas, 2 de fevereiro de 2000, COM 

(2000)1. p. 19). 
712 “Le principe de révisabilité et de réversibilité des mesures de précaution doit également être affirmé par la 

loi car il est consubstantiel à la précaution. Celle-ci est en effet, par définition, provisoire, à la différence de 

la prévention qui conduit normalement à des mesures définitives. La mention de la réversibilité dans la 

définition légale de la précaution présente une double utilité : elle rappelle au décideur la nécessité d’un 

suivi perpétuel de la précaution, jusqu’au moment où le doute sera levé ou une technique alternative plus 

sûre, trouvée. Elle indique également au juge – éventuellement saisi d’un litige portant sur le bien-fondé 

de la décision ou sur comportement du décideur – qu’il doit tenir compte du moment auquel cette 

décision a été prise ou ce comportement adopté” (VINEY, Geneviève; KOURILSKY, Phillipe. Le 

principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 octobre 1999. p. 68. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 

2018). 
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medidas adotadas em momentos anteriores e da preocupação com protecionismos 

comerciais excessivos incompatíveis com a referida proporcionalidade713, e (4) a eficácia, 

resultante da análise custo/benefício, não só econômica, mas também política e social, da 

atuação ou não-atuação do princípio.  

Por outro lado, seria de se ratificar a correção da tese da incompatibilidade 

entre as formas de responsabilidade ex ante e a sanção de indenização. Se, de um lado, há 

tendências flexibilizando essa autonomia e defendendo mesmo a possibilidade de se 

conjugar como pressuposto e consequência ambos institutos714, por outro, se descermos na 

análise das hipóteses aventadas perceberemos que existe, sim, um dano, denominado mais 

comumente como “despesas de prevenção”, ainda que sua amplitude e/ou sua natureza 

sejam diversas em relação ao dano que se pretender não ver realizado. A dita “prevenção” 

se daria, assim, apenas em relação a um bem jurídico de maior valor ou envergadura, 

porém, em detrimento de outro. Apesar de justificada a ação e de devida uma indenização, 

como reconhece o Código argentino715 e, na mesma linha, o Projeto francês de reforma da 

responsabilidade civil716, pensamos se tratar, de fato, mais de hipótese de convivência e 

complementariedade entre as funções preventiva e reparatória como tratamos nos capítulos 

iniciais desse trabalho do que propriamente de uma compatibilidade entre prevenção e 

indenização. O mesmo se aplicaria, em alguma medida, para os casos em que é devida 

indenização de danos futuros, cuja ocorrência, ainda que advinda de presunção natural717, 

supõe uma ação já implementada e que, portanto, não pode ser prevenida, o que tira o foco 

                                                 
713 “As decisões tomadas com base no princípio da precaução devem ser sensíveis ao tempo, no sentido de que 

uma nova atividade humana terá uma atuação no mundo que vai criando sua própria lógica na medida em 

que vai ocorrendo. [...] Neste sentido a Organização Mundial do Comércio (OMC), através de seu órgão de 

solução de controvérsias, já indicou que as decisões de seus membros, fundamentadas na precaução devem 

ser provisórias” (WALDMAN, Ricardo Libel; ELIAS, Luiz Augusto da Veiga. Responsabilidade e 

antecipação: o regramento da inovação na civilização tecnológica. Revista de Direito Ambiental. São 

Paulo, v. 17, n. 67, p. 71-86, jul./ set. 2012. p. 81). 
714 “Ainsi lorqu’un risque identifié justifie des mesures ou des travaux propes à éviter sa réalisation, la 

condamnation du créateur du risque soit à réaliser lui-même ces travaux, soit à en financier le coût répare 

un préjudice qui réside alors dans les dépenses légitimes rendues nécessaires par le risque. De même, des 

mesures tendant à faire cesser une situation dommageable ou visant à empêcher une aggravation du 

dommage (destruction matérielle, fermeture d’établissement, interdictions diverses...) sont ordonées à la 

fois à des fins de réparation de dommages passés et de prévention de dommage futurs. Enfin, dans certains 

cas, même si aucune mesure ne permet d’en éviter la réalisation, la seule présence d’un risque est source 

d’un préjudice d’ordre moral résidant dans la crainte qu’il se réalise” (VINEY, Geneviève ; JOURDAIN, 

Patrice. Traité de droit civil – les conditions de la responsabilité. 3. ed. Paris: LGDJ, 2006. p. 6-7). 
715 Art. 1.710. “Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:  b) 

adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un 

daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un 

tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 

conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa”. 
716 Article 1.237 – “Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un 

dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un 

préjudice réparable dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées”. 
717 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 605. 
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do dever de comportamento e o realoca no dano. Seria, por fim, a mesma lógica que 

justificaria nossa dissidência em aceitar a aplicação de seguros de responsabilidade civil 

em contexto de responsabilidade preventiva, contrariamente ao defendido por Teresa 

Ancona Lopez718. 

Processualmente, o quanto dito acerca da aplicação das medidas de precaução 

poderia ser sustentado pela incidência do art. 505, NCPC, que, por exemplo, em seu inciso 

I, excepciona a coisa julgada quando houver modificação em relação jurídica de trato 

sucessivo. Tal disciplina, correspondendo ao anterior art. 471, CPC/73, abonaria a tese de 

que, por ser aplicado de modo dinâmico e adaptativo, exigindo monitoramento constante e 

revisão contínua do quanto decidido, o princípio da precaução seria incompatível com 

decisões definitivas, passíveis de acobertamento pela coisa julgada719. Mas essa ideia não 

merece prosperar. 

Comentando a nova legislação, José Rogério Cruz e Tucci lamenta que o 

legislador tenha mantido uma regra absolutamente desnecessária, que atenta contra a boa 

técnica processual720. Aliás, essa crítica é antiga. Quando tratou do aspecto temporal dos 

limites objetivos da coisa julgada, Eduardo Talamini criticou o art. 471, I, CPC/73, 

aduzindo que a situação descrita no dispositivo não constituía exceção à coisa julgada, 

antes dava ensejo à constituição de novas causas de pedir (causa de pedir próxima) em face 

do novo panorama existente721. O regime geral da coisa julgada somente seria atacado, 

quando se quisesse discutir a própria sentença, em virtude de defeito processual ou 

injustiça, e se pretendesse a cessação de seus efeitos, mesmo em face do contexto inicial. 

Para essa última hipótese valeria o recurso da ação rescisória722, com sua natureza 

                                                 
718 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2010. p. 146. 
719 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria geral do direito ambiental. Tradução de Fábio Costa Morosini e 

Fernanda Nunes Barbosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
720 BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2017. 

v. 2, p. 503. 
721 O autor continua, defendo que “o disposto no inciso I do art. 471 não constitui exceção à coisa julgada, nem 

propriamente versa sobre coisa julgada submetida à cláusula rebus sic stantibus (a não ser que se pretenda 

dar essa qualificação a toda e qualquer hipótese de coisa julgada). A parte poderá pleitear nova sentença 

precisamente porque a alteração de fato ou de direito vem a estabelecer uma nova causa de pedir, diversa 

daquela em relação à qual operou a coisa julgada” (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 90). 
722 No final da década de 1990, alguns setores da doutrina brasileira aventaram a necessidade de se reapreciar o 

dogma da coisa julgada, à luz do princípio da tutela jurisdicional efetiva. Esse movimento ficou conhecido 

como “relativização da coisa julgada”. Não obstante a polêmica suscitada na doutrina, importante 

orientação jurisprudencial passou a aplicar a “relativização”, de forma excepcional, a casos envolvendo 

direitos da personalidade ou moralidade pública. “Hoje contudo o tema, embora relevante numa época não 

tão distante, passou a plano secundário, visto ter demonstrado a experiência que as hipóteses de 

flexibilização se restringiram àquelas duas aludidas situações” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Seção V. Da 

coisa julgada. Arts. 502 a 508.  In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de 

processo civil.  v. 2. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 506). 
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constitutiva, enquanto nos casos do inciso antecedente estaríamos diante de novo litígio, 

decorrente de novo panorama, em que a ação e a sentença seriam de natureza declaratória 

quanto ao reconhecimento da mudança que ocorrera723.  

 

 

5.2 EXAME ESTRUTURAL 

 

Chegados a esse ponto, esperamos ter contribuído para a ideia de que também a 

responsabilidade, na linha do instituto jurídico por ela alimentado, é um processo724. Isso 

significa que mesmo os elementos que precedem um possível resultado danoso tornam-se 

juridicamente relevantes, em um contexto que conjuga a tradicional atuação ex post com 

outra ex ante, polarizada pela prevenção de danos, sem que para tal evolução seja 

necessária modificação legislativa725. 

Cuidaremos, nesse tópico final, de sinalizar alguns ajustes que devem ser feitos 

nos componentes clássicos da responsabilidade em atenção ao desenvolvimento de sua 

função preventiva prospectiva. Nesse sentido, procuraremos decompor a responsabilidade 

preventiva a partir de seus elementos mínimos de ocorrência, com o fito de descrever como 

a proposta deve ser trabalhada pelo operador do direito, evitando-se insegurança e 

charlatanismo, e como ela se diferencia e complementa a responsabilidade civil tradicional. 

Sublinhe-se, contudo, que a variação entre uma e outra manifestação do instituto não se dá 

em termos de estrutura formal, que permanece exatamente a mesma, mas em razão do 

conteúdo substancial adotado para a formação de critérios de imputação726. 

                                                 
723 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 95. 
724 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  
725 “A complexidade e a heterogeneidade de situações novas percebidas em tempos de pós-modernidade e 

proliferação de riscos, resistem ao emprego de uma interpretação de cariz retrospectivo da responsabilidade 

civil. A pressão dos fatos (riscos certos e incertos de repercussão indesejada e preservação da condição 

existencial da pessoa humana) e as novas orientações do direito (garantir a expectativa de segurança com a 

imposição de deveres e a proteção de bens fundamentais) conduzem a repensar a dogmática estabelecida. 

Para que se caminhe nesse sentido evolutivo, não é necessária a modificação legislativa do corpo de regras 

que compõem a responsabilidade civil. Isso porque, os conceitos jurídicos indeterminados sobre os quais se 

assentam o instituto (como culpa, risco, abuso do direito, dano, nexo causal, equidade etc.) são dotados de 

plasticidade, e permitem que sejam forjados inovadores padrões de referência, desde que o intérprete se 

permita reconhecer que novos problemas sociais demandam novas respostas e soluções” (FERREIRA, 

Keila Pacheco. Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e aplicabilidade. 2014. Tese 

(Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014). 
726 “Desta feita, em consideração à função preventiva prospectiva ditada por necessidades sociais, aos 

pressupostos da responsabilidade civil é reconhecida uma feição multiforme, o que possibilita o seu 

emprego tanto no domínio da responsabilidade civil reparatória, como na preventiva. O que varia, na 

verdade, é o conteúdo substancial adotado para a formação de critérios de imputação, conforme situação 

fática apresentada, e não a estrutura formal dos elementos” (FERREIRA, Keila Pacheco. 

Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. p. 159). 
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Com esse objetivo, analisaremos os pressupostos da conduta, a conformação do 

nexo causal e a peculiaridade do dano implicado, destacando que o propósito dessa 

modalidade complementar da responsabilidade não é compensar uma perda ou indenizar 

um prejuízo, mas, em último caso, inibir uma prática potencial ou comprovadamente 

lesiva, mas que ainda não chegou a produzir dano. 

Ressalve-se, todavia, para orientar o atento leitor com respeito às repercussões 

de nossa investigação e para servir de guia ao trabalho que encetaremos na sequência, que, 

apesar de termos concentrado nossa análise na conduta, para nós, o limite mínimo para se 

discutir a responsabilidade preventiva, o gatilho mais ponderoso para despertar a esta 

última é o exame do nexo. Evidente que todos os elementos da responsabilidade cumprem 

um papel importante e complementar para esse processo: os novos aspectos do dano 

serviram como referencial para se propor a revisão do instituto, a análise da conduta é 

peça-chave para se construir e caracterizar o mesmo, mas é pela apuração do nexo de 

causalidade que se conseguirá dar movimento a esse emaranhado de intenções. 

 

 

5.2.1 Conduta e excludentes ligadas à conduta 

 

Sendo, de todos os pressupostos da responsabilidade civil, o que mais nos 

detivemos até aqui, incumbe centrar nossa análise em aspectos pontuais. Justificamos 

alhures que a opção por enfatizar a análise da conduta em detrimento dos demais 

pressupostos da responsabilidade vinha calcada na preocupação em se definir contornos e 

limitações da responsabilidade civil preventiva. A proposta, contudo, não é nova. Já 

Hedemann, analisando jurisprudência do Reichsgericht (RG) sobre a ação de abstenção, 

criticava que a Suprema Corte, ao buscar limites para a analogia entre os casos suscetíveis 

de indenização e os de abstenção, exigia a concorrência de uma infração precedentemente 

realizada e o perigo de perturbação posterior727. Para o autor, a medida deveria ser aplicada 

mesmo que a ameaça de perigo sério ainda não tivesse se concretizado. 

Passado mais de meio século da análise do autor, os fundamentos de uma nova 

responsabilidade, eventualmente conduzida à sanção inibitória, mas de qualquer forma 

preocupada com se evitar a ocorrência de danos, continuam partindo e tendo como 

referencial a conduta. É verdade que Hedemann já prescindia da culpa em sua análise, mas 

o nível de objetividade a que chegamos atualmente é mais amplo e foi tornado possível 

                                                 
727 HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 

1958. v. 3, p. 552. 
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graças aos esforços colhidos da teoria da imputação objetiva, tenaz em estudar o risco e 

conformar o tipo às novas manifestações sociais em que se demanda a intervenção 

jurídica728. Podemos, então, falar que o movimento que começou com o ilícito ensejador da 

responsabilidade sem culpa e com o abuso de direito, atingiu sua plenitude com a 

identificação do risco em um pretenso tipo objetivo do ilícito civil. 

Nesse sentido, a revalorização da conduta do agente não se dá em termos de 

culpa, mas em termos de periculosidade. Parece que assim superamos uma controvérsia 

que aparentava sem solução e que consistia, por um lado, em restaurar a culpa em vista da 

maior atenção dada à conduta do agente729, e, por outro, continuar insistindo em um 

modelo alinhado à responsabilidade objetiva que seria mais protetivo às vítimas730. 

Já analisamos a conduta punível nos itens acima, quando discorremos sobre o 

ilícito e o princípio da precaução. Dedicaremos este tópico a ponderar, ainda que 

brevemente, sobre o que preferimos chamar “excludentes ligadas à conduta”. A razão é 

simples: queremos verificar se há espaço para as excludentes de antijuridicidade e de 

culpabilidade nas hipóteses de responsabilidade preventiva. 

Comumente, na linha do art. 188 do Código Civil731, apontam-se como 

excludentes de culpa a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. Acompanhando a doutrina penal, entretanto, preferimos falar em excludentes 

de antijuridicidade, na medida em que atacam a contrariedade da conduta ao ordenamento. 

Por outro lado, em direito civil, não se costuma analisar as eximentes de culpabilidade, o 

que se explica, em boa medida, pela singeleza das construções civis, progressivamente 

orientadas em favor da vítima, em comparação à sofisticação da dogmática penal na 

                                                 
728 ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 

9, n. 38, p. 11-31, abr./ jun. 2002. 
729 “Paralelamente, o desenvolvimento de mecanismos indenizatórios extrajudiciais, como seguros, fundos 

públicos e a própria Seguridade Social, vem deslocando a função mais tradicional da disciplina, permitindo 

que a Responsabilidade Civil concentre os seus esforços no agente lesivo, inclusive em um momento 

anterior ao dano” (LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito 

das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 129). 
730 VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção contra a violação dos 

direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. Herman Benjamin também endossa essa 

posição: “Se o dano é caracterizado pela inevitabilidade – sob a premissa de que o risco zero, em vários 

domínios, simplesmente não existe –, então a culpa não pode ser mesmo o parâmetro de avaliação da 

responsabilidade civil do agente” (BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano 

ambiental. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (org.). Direito ambiental: 

responsabilidade em matéria ambiental. Coleção Doutrinas Essenciais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 5, p. 122). 
731 Art. 188 – “Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido; II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover 

perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a 

remoção do perigo”. 
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matéria. Contudo, no que atine à responsabilidade preventiva, pensamos que o exame 

adequado deve se socorrer da sutileza dos aportes penais. 

Dentro da prática científico-industrial em que se insere a responsabilidade 

preventiva, parece que seria fora de lógica referir-se às excludentes de legítima defesa, 

estado de necessidade e mesmo a do exercício regular de um direito. As duas primeiras por 

envolverem a tomada de ação em virtude de uma situação externa ao agente e, em alguma 

medida, extraordinária. O exercício regular do direito também não caberia ser alegado por 

extravasar o domínio da liberdade de um sujeito e, para usar referência de Deliyannis, 

atingir o domínio garantido de outrem sem qualquer justificativa razoável. 

Resta, contudo, outra excludente a que não se costuma fazer referência em 

direito civil: o estrito cumprimento de dever legal732. Não sem alguma contorção 

hermenêutica733, deve-se examinar a hipótese em que o demandado desenvolvera sua 

atividade pelo único sistema que o ordenamento permitia. A solução para esse caso, 

todavia, começou a ser delineada quando tratamos da revisão do neminem laedere, ocasião 

em que dissemos que para as hipóteses em que a conduta seja condizente às normas 

jurídicas, mas esteja em terreno sensível à produção de danos, como o da saúde pública, 

pode ser aberta ao juiz a possibilidade de ponderar os valores em tensão em detrimento do 

juízo de licitude/ilicitude. Uma segunda razão é que não se está diante de uma 

responsabilidade com eficácia indenizatória, quando seria sem sentido responsabilizar o 

executante da atividade734. Em sede de responsabilidade preventiva, a natureza das 

sanções, somada à gravidade de suas repercussões fenomênicas, não se deixa constranger 

pela alegação de que se seguiu o único caminho possível e positivamente imposto. 

                                                 
732 Segundo Cezar Roberto Bitencourt, “quem pratica uma ação em cumprimento de um dever imposto por lei 

não comete crime. Ocorrem situações em que a lei impõe determinada conduta e, em face da qual, embora 

típica, não seja ilícita, ainda que cause lesão a um bem juridicamente tutelado. [...] No entanto, dois 

requisitos devem ser estritamente observados, para configurar a excludente: a) estrito cumprimento – 

somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido; b) de dever legal – é 

indispensável que o dever seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza 

social, moral ou religiosa. A norma da qual emana o dever tem de ser jurídica, e de caráter geral: lei, 

decreto, regulamento etc. Se a norma tiver caráter particular, de cunho administrativo, poderá, 

eventualmente, configurar a obediência hierárquica (art. 22, 2ª parte, do CP), mas não o dever legal 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 379, 

grifos do autor). 
733 “Apesar de os destinatários naturais dessa excludente de criminalidade serem os agentes públicos, nada 

impede que possa ser aplicada ao cidadão comum, quando atuar, claro, sob a imposição de um dever legal” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 380, 

grifos do autor). 
734 Flávia Püschel, analisando as excludentes de responsabilidade pelo fato do produto, defende que a 

conformidade do produto a normas jurídicas vinculantes estabelece de modo imperativo a forma de 

produção, logo, apesar de não estar expressa no CDC, essa deveria ser considerada uma excludente de 

responsabilidade (PÜSCHEL, Flavia Portella.A responsabilidade por fato do produto no Código de 

Defesa do Consumidor. 2004. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2004). 
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Afastada a possibilidade de incidência das excludentes de antijuridicidade, 

passemos ao exame das excludentes de culpabilidade, que, grosso modo, são três: 

inimputabilidade, desconhecimento escusável da ilicitude e inexigibilidade de conduta 

diversa. A inaplicabilidade das duas primeiras à matéria é evidente, de um lado por não se 

discutir imputabilidade em sede de atividade, mas quando de ato. O quadro a que se opõe a 

responsabilidade preventiva é aquele dos danos graves e irreversíveis potencialmente 

derivados da prática empresarial, que, como um de seus pressupostos, exige atividade 

organizada, constante, exercida de modo profissional e que busca lucro735. Por outro lado, 

a organização empresarial também não justifica o desconhecimento das normas que 

incidem sobre a atividade. Sobra o critério da inexigibilidade de conduta diversa, referida, 

por exemplo, nas hipóteses de obediência hierárquica736, que para nós interessaria na 

medida em que a disciplina concreta e minuciosa das atividades de risco se faz ao nível 

administrativo. De alguma forma recordando o argumento já usado para afastar a 

excludente do estrito cumprimento do dever legal, poderíamos ponderar entre a produção 

de danos em um contexto de respeito às normas administrativas e em outro, em que o 

agente lesivo seguiu o único sistema permitido pela autoridade administrativa. Em que 

pese o porte das opiniões contrárias737, pensamos que a conclusão a que se chegou acima 

deve ser mantida: se mesmo a lei pode ser afastada em determinados contexto pelo 

exercício da jurisdição, quanto mais simples atos administrativos. A exclusão só seria 

possível, repita-se, no contexto de uma responsabilidade retrospectiva. 

Em suma, apesar de centrada na conduta, parece-nos não haver nenhuma 

excludente de antijuridicidade ou culpabilidade com aptidão para conformar-se à disciplina 

prospectiva da responsabilidade e, como tal, afastar as sanções preventivas. 

                                                 
735 ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução e notas de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 35, n. 104, p. 109-126, out./dez. 1996. p. 

116-118. 
736 “Nossa Código Penal prevê, expressamente, duas situações que excluem a culpabilidade, em razão da 

inexigibilidade de comportamento diverso: em outros termos são causas legais que excluem a 

culpabilidade, a coação irresistível e a obediência hierárquica (art. 22), por eliminarem um de seus 

elementos constitutivos, qual seja a exigibilidade de comportamento de acordo com a ordem jurídica” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 420, 

grifos do autor). 
737 “En general, la autorización administrativa otorgada a una actividad no exime del pago de los daños y 

perjuicios que ella causa. Así lo expresó el art. 2618 (“aunque mediare autorización administrativa para 

aquéllas”). Dicho en otras palabras, la prueba de la autorización es insuficiente para liberar al sindicato 

como responsable; ésta no es un ‘bill’ de indemnidad que libere automáticamente. Distinta sería la cuestión 

si el demandado alegara que ha desarrollado su actividad mediante el único sistema que la autoridad 

administrativa permite” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio de precaución en el derecho 

de la responsabilidad civil. Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de la 

Universidad de San Andrés, n. 3, ago. 2016. p. 10. Disponível em: 

https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-andres-nro-3/articulo/el-principio-de-

precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018). 
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5.2.2 Nexo e excludentes de causalidade 

 

Com relação ao nexo causal, uma das questões mais trabalhadas em sede de 

novos riscos é a que atine ao risco do desenvolvimento738. Haja vista a estruturação que 

fizemos do risco na conduta, poder-se-ia questionar a eleição do presente momento para o 

tratamento da matéria, mas isso se justifica na medida em que estando seu estudo 

orientado, na quase totalidade das vezes, a ocorrências lesivas concretas sancionadas pela 

via da responsabilidade objetiva, não só o momento de exame do nexo seria a ocasião 

natural para sua apreciação, como não seria recomendado restringi-la ou limitá-la à 

conduta. Daí porque a mantença da análise nesta sede se justifica, mas agora enriquecida 

com as contribuições trazidas a propósito da conduta. 

O risco do desenvolvimento pode ser definido como o risco da inovação739 ou 

ainda como o defeito que o estado do conhecimento técnico-científico não permite de 

identificar no momento em que o produto é posto em circulação ou o serviço prestado740. 

Mas apesar de ter sua constatação vinculada à passagem do tempo, parece-nos que a 

hipótese não se enquadra na previsão do art. 12, § 1º, III do CDC, pois desde o momento 

em que o produto ou serviço foi colocado no mercado ele já era defeituoso, pois não 

oferecia a segurança que legitimamente se esperava741. O problema era tão só que tal 

defeito não podia ser constatado em razão do estado da técnica de então, o que na nossa 

opinião não tem força argumentativa suficiente para justificar seu enquadramento como 

um fator excludente de causalidade742. 

                                                 
738 Segundo Teresa Ancona, essa referência é uma expressão sintética para “riscos que o desenvolvimento 

técnico e científico não permitiu descobrir”, ao que adicionaríamos, no tempo em que certo produto ou 

serviço fora colocado no mercado (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da 

responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 189). 
739 LOPES, José Reinaldo de Lima. Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do consumidor. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. 
740 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. p. 82. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. 
741 Tratando sobre a responsabilidade pelo fato do produto, Flávia Portella Püschel aponta quatro fatores de 

determinação da defectibilidade do mesmo: (1) a apresentação, relacionada com o dever de informar, que 

se determina pela combinação do grau de conhecimento do público acerca do risco e sua normalidade; (2) 

o uso e os riscos que razoavelmente se esperam do produto; (3) a época de sua colocação no mercado; e 

anota, ainda, (4) outras causas relevantes não expressas pela lei, como a observação de normas técnicas, o 

preço (expectativa básica ou elevada de segurança) e a vida útil (PÜSCHEL, Flavia Portella.A 

responsabilidade por fato do produto no Código de Defesa do Consumidor. 2004. Tese (Doutorado em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2004). 
742 KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au premier ministre. 15 

octobre 1999. Disponível em: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/004000402.pdf. Acesso em 25 jun. 2018. PÜSCHEL, Flavia Portella.A responsabilidade por fato 
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Teresa Ancona Lopez, por outro lado743, ademais de defender a aptidão 

extensiva do conceito para as hipóteses de responsabilidade informada pelos princípios da 

prevenção e da precaução, o admite, nesse mesmo contexto, como hipótese excludente de 

responsabilidade do gestor de risco, ao lado da álea744. 

Com respeito ao primeiro aspecto, a opção da autora fica clara, não bastasse 

sua anotação expressa, pelo fato de não considerar as clássicas eximentes legais referentes 

ao nexo745, em favor das restritas hipóteses da força maior e da ignorância total. A autora, 

todavia, não dá os fundamentos que a inspiraram a estender o conceito para a 

responsabilidade preventiva. Concordamos que deva haver certa interação entre ambos 

fenômenos, ou seja, entre a responsabilidade preventiva e o risco do desenvolvimento, mas 

advertimos que não se pode considerá-los como parte de uma mesma realidade. A 

contribuição é da doutrina francesa, que sustenta dirigir-se a precaução a riscos incertos e o 

risco do desenvolvimento a riscos desconhecidos746. Ao que nos toca, pensamos que, não 

                                                                                                                                                    
do produto no Código de Defesa do Consumidor. 2004. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2004. FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade 

civil preventiva: função, pressupostos e aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado em Direito Civil). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. STOCO, Rui. Defesa do consumidor e 

responsabilidade pelo risco do desenvolvimento. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 855, p. 46-53, jan. 

2007.  
743 Defendendo se tratarem de causas excludentes de responsabilidade, SILVA, João Calvão da. 

Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999; KHOURI, Paulo Roberto Roque 

Antonio. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. Mathilde Hautereau-Boutonnet lembra que esse é o posicionamento da 

jurisprudência francesa (HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde. Le principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile français, regard comparatiste. In HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-

PAU, Jean-Christophe (Direction). L’influence du principe de précaution sur le droit de la 

responsabilité civile et pénale comparé – recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche 

Droit et Justice. Septembre 2016. Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018). 
744 “Porém, precisamos destacar que, nesses novos riscos que podem até provocar danos em série, há duas 

situações que excluem a responsabilidade do empreendedor (gestor de riscos): o estado de ignorância total 

sobre os riscos e a simples álea. No primeiro caso, podemos lembrar as hipóteses de riscos de 

desenvolvimento a respeito, por exemplo, de novos medicamentos. Quando postos no mercado, depois de 

muitos testes, segundo o state-of-the-art, nada de irregular é percebido. Futuramente, começam a aparecer 

danos à saúde de seus consumidores, causados pelo uso de tais medicamentos. Tanto no caso da 

responsabilidade preventiva quanto da reparatória, pode ser aplicado esse tipo de excludente. Sobre a álea 

(força maior) já nos referimos. Efetivamente não há como responsabilizar os empreendedores (a não ser na 

atividade nuclear) pela intervenção da álea, que é fato externo imprevisível e irresistível” (LOPEZ, Teresa 

Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

p. 157, grifos da autora). 
745 “Causas de exclusão do nexo causal são, pois, casos de impossibilidade superveniente do cumprimento da 

obrigação não imputáveis ao devedor ou agente. Essa impossibilidade, de acordo com a doutrina 

tradicional, ocorre nas hipóteses de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro” 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

95). 
746 Discorrendo sobre o fato de a maior parte dos países conceberem a incerteza científica como um freio à 

qualificação da faute, Mathilde Hautereau-Boutonnet diz que tal não a surpreende, uma vez que os riscos 

do desenvolvimento não se confundem com o princípio da precaução. Nas palavras da autora, “cela 

n’étonne pas car le risque de développement ne se confond pas avec le principe de précaution. Celui-ci 

invite à tenir compte des risques scientifiquement incertains et non scientifiquement inconnus. Dans tous 
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obstante a vinculação entre eles, o campo semântico do vocábulo “desconhecido” é muito 

mais amplo que o de “incerto”. O “incerto” é, de alguma forma, ponderável, ainda que não 

se consiga definir exatamente seus contornos, sua intensidade e seu alcance. Já o 

desconhecido não oferece pontos de partida, não tem referências, enseja uma gestão de 

controle mínima e que, na esteira do princípio da precaução, incita e fomenta o 

acompanhamento do bem ou serviço ao longo do tempo e a continuidade das atividades de 

pesquisa e investigação. Apenas com relação ao cumprimento adequado destas caberia 

recorrer à dogmática preventiva, o que não nos parece abrir caminho para admitir o risco 

do desenvolvimento como excludente, mesmo, repita-se, no contexto da responsabilidade 

preventiva. 

Mas Teresa Ancona ainda menciona a álea como outra excludente, que só seria 

afastada nas hipóteses de risco integral747. Também não concordamos com essa posição da 

autora e uma vez mais colocamos o acento na formulação que fizemos da responsabilidade 

preventiva, como um meio jurídico voltado para a promoção de uma conduta adequada nos 

quadros de uma pós-modernidade marcada pela tensão entre interesses contrapostos. Nesse 

sentido, por exemplo, o descumprimento de um dever de seguir pesquisando um produto 

posto em circulação no mercado não pode ser justificado pela ocorrência de fortuito 

externo. Verdade seja dita, alguns fortuitos podem trazer severos inconvenientes ao gestor 

de risco, mas isso não elide sua responsabilidade de manter uma conduta acertada com os 

preceitos normativos. Não nos soa correta, portanto, a aproximação que se faz entre as 

hipóteses em que se exime da responsabilidade pelo dano e os casos em que se aplica a 

responsabilidade preventiva. 

Seria de se questionar, contudo, a repercussão jurídica da hipótese em que dada 

empresa inseriu produto inovador do mercado, só por ela comercializado, mas entrou em 

                                                                                                                                                    
les droits, on voit bien que la difficulté réside dans le fait que la frontière entre le principe de précaution et 

le risque de développement est mince mais déterminante pour procéder à la qualification de faute” 

(HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde. Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile 

français, regard comparatiste. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, Jean-

Christophe (Direction). L’influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et 

pénale comparé – recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. 

Septembre 2016. p. 184. Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. 

Acesso em 25 jun. 2018). 
747 “Álea é um acontecimento totalmente inevitável para o qual não há, geralmente, possibilidade de previsão. 

Os perigos que vêm daí são incalculáveis. Como exemplo temos o Tsunami, onda gigante que matou 

centenas de pessoas na Tailândia, sem que ninguém pudesse prever ou adotar medidas de precaução para 

evitar a catástrofe que veio com esse inesperado maremoto. É o acaso. Geralmente a álea vem dos fatos da 

natureza, mas pode também aparecer no uso de produtos ou durante o desempenho de algum serviço ou 

atividade, como por exemplo: motorista de transporte público que morre de enfarte na direção do veículo, 

ferindo e matando. As noções de força maior e caso fortuito são identificadas com a álea, o acaso (hasard). 

Esses acontecimentos funcionam como excludentes da responsabilidade civil (CC, art. 393, parágrafo 

único)” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 25, grifos da autora). 
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falência sem que se conseguisse levar a cabo pesquisas complementares a seu respeito. 

Evidente que, no exemplo, ela seguira os preceitos do CDC e promovera testes e 

experiências com o produto antes de iniciar sua comercialização748. Mas quanto aos 

deveres anexos de eficácia posterior ao cumprimento da prestação principal não nos parece 

restar algo a ser feito. Quando muito, em havendo intenso receio de dano, sustado pela 

evolução da técnica, pode-se reclamar a intervenção do Estado, por exemplo, a fim de 

retirar o produto dos lares dos consumidores ou do meio ambiente, mas ultrapassar-se-ia, 

aqui, o campo de análise do trabalho, centrado nas repercussões interindividuais do 

princípio da precaução, além de trazer importantes provocações para a própria 

responsabilidade ex post. 

Tudo isso incita-nos, ainda, a questionar qual seria, portanto, a extensão do 

dever de pesquisar. Uma resposta definitiva para a provocação demandaria um estudo mais 

apurado do nexo causal da responsabilidade preventiva e a conformação do nexo, nesta 

sede, não é nada simples, o que exigiria um estudo específico. De qualquer forma, o que 

pode ser destacado é que talvez uma concepção flexibilizada do mesmo, na linha de um 

criticado nexo probabilístico, fundado em cálculos matemáticos749, não seja a melhor 

opção. Ademais, não sendo possível recorrer-se a um juízo de certeza750, a análise do nexo 

na responsabilidade preventiva demandaria alguma forma de conhecimento menos 

ostensiva. Parece-nos que, a esse propósito, vale a contribuição de Miguel Reale, quando 

confrontou verdade e conjetura751. Segundo o professor, conjeturar é pensar além da 

experiência, transcender o empiricamente comprovável, a fim de se alcançar suposições 

plausíveis, porque fundadas na experiência752. Os limites do trabalho impedem de se 

                                                 
748 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
749 “Se é necessária a naturalização da teoria das probabilidades para o Direito no século XXI, eis uma 

pergunta para a qual este autor não tem resposta. A única certeza é a de que isto não foi levado a efeito e 

nada parecido com essa naturalização ocorreu com a adoção da denominada causalidade probabilística, 

que seria mais adequadamente reconhecida como uma teoria da responsabilidade por presunção, o que é 

bem diferente de se referir a estatísticas relativas a outros eventos, as quais se aproveitam para um caso 

específico para fins de reprodução ou analogia” (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Nexo causal 

probabilístico: elementos para a crítica de um conceito. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São 

Paulo, v. 3, n. 8, p. 115-137, jul. set. 2016. p. 127). 
750 O princípio da precaução surge como diretriz para a gestão de riscos. Ele é aplicado diante de produtos ou 

processos de produção sobre os quais não existe certeza científica, nem evidências estatísticas sobre seus 

potenciais efeitos danosos. De qualquer forma, embora relativamente nova na epistemologia civil, essa 

variável do nexo causal já há algum tempo suscita discussões na seara penal, em razão dos crimes de 

perigo abstrato (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011). 
751 REALE, Miguel. Verdade e conjetura. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1983. 
752 “Como ‘conjeturar é, sempre, uma tentativa de pensar além daquilo que é conceitualmente verificável’, o 

pensamento conjetural não se confunde com a analogia, com a probabilidade, com a intuição ou com a fé, 

nem com a linguagem metafórica dos mitos, por exemplo, ainda que estas formas de abordagem venham 

ganhando mais e mais espaço na teoria do conhecimento e Reale lhes reconheça legitimidade. Todas são 

instrumentos e formas de expressão do ‘pensar por ideias’. A conjetura é mais ampla do que a analogia e a 
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avançar além dessas parcas noções, cuja dificuldade de enfrentamento demonstra a 

complexidade da matéria. Contudo, se os limites para se admitir uma forma de 

responsabilidade anterior ao dano estiverem bem fundamentados, o caminho para a análise 

do nexo já estará mais delimitado e concretado. 

Em suma, apesar das dificuldades apresentadas atreladas à conformação do 

nexo, pode-se especular pela inexistência de causas de exoneração da responsabilidade 

ligadas a ele. 

 

 

5.2.3 Dano grave e irreversível 

 

O último pressuposto da responsabilidade civil, sem dúvidas, o que provocou o 

gênio jurídico a buscar novas formas de tutela sancionatória, é o dano, comumente 

caracterizado pela certeza, pela imediatidade e pela injustiça753. No contexto de uma 

responsabilidade preventiva, contudo, a referência a esses três qualificativos pode não ser 

suficiente, porque o perfil dos novos danos deixa de atender, em um primeiro momento, à 

certeza e a imediatez. 

Uma decorrência lógica dessa constatação é que o tratamento jurídico dos 

novos danos, apesar de se referir a um momento póstero, não se confunde com a categoria 

dogmática dos danos futuros754, de longa data passíveis de indenização, desde que sua 

                                                                                                                                                    
probabilidade, mais desvinculada da experiência direta, pode lançar mão delas, mas não está adstrita à 

similitude e à estatística que as condicionam. Por seu caráter pluralista e hipotético, a conjetura é também 

mais abrangente do que a intuição e a apreensão imediata e direta de um objeto singular. Ainda que se 

utilize da intuição, a conjetura não se confunde com ela” (ADEODATO, João Maurício. O conceito de 

conjetura e a ontologia de Miguel Reale. Revista Brasileira de Filosofia. São Paulo, v. 59, n. 235, p. 81-

92, jul./ dez. 2010. p. 88). 
753 Quanto à certeza, fala-se da necessidade de uma lesão real e efetiva, que não deixa dúvidas acerca de sua 

existência ou realidade, o que exclui os danos hipotéticos. A imediatidade vem intimamente conectada com 

o nexo causal, uma vez que os prejuízos indenizáveis são aqueles que decorrem direta e imediatamente do 

evento danoso. Por fim, o terceiro elemento, a injustiça do dano, exige a ofensa indevida a interesse da 

vítima, direta ou por ricochete, tutelado pelo ordenamento jurídico (SANSEVERINO, Paulo de Tarso 

Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 164-

183). 
754 “As expressões ‘danos emergentes’ e ‘lucros cessantes’ têm sido objeto de crítica, sendo preconizada a 

adoção como marco referencial do momento da prolação da decisão na ação indenizatória, classificando-

os, com isso, em prejuízos atuais e futuros. Os prejuízos presentes ou atuais compreendem todos os 

ocorridos anteriormente à sentença prolatada na ação indenizatória [...]. Os prejuízos futuros englobam 

aqueles ainda não materializados à época da sentença, mas que já surgem como objetivamente previsíveis 

de acordo com as circunstâncias do caso e as experiências da vida, podendo ocorrer danos emergentes 

futuros (v.g., continuação do tratamento médico com gastos com medicamentos e fisioterapia), como 

também lucros cessantes (v.g., incapacidade laborativa definitiva da vítima direta – total ou parcial)” 

(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 187). 
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ocorrência fosse certa e se tivessem meios de mensurar sua importância755. Já os danos 

derivados do progresso técnico-científico, como pontuamos anteriormente, são incertos, 

tanto no que atine a sua verificação, quanto no que se refere a sua intensidade756. No 

extremo, podem mesmo redundar em danos desconhecidos, eventualmente gravíssimos, 

irreversíveis e de intrincada, senão impossível, reparação, o que reforça o temor social de 

seu surgimento. 

Tudo isso vem reforçar a ideia defendida neste trabalho de que uma sanção 

preventiva, nos quadros de uma responsabilidade que se antecipa ao dano, é incompatível 

com a lógica reparatória. Esta demanda um prejuízo certo e imediato, de tal forma que o 

dano potencial é insuficiente para desencadear sua atuação757. Zavala de González, ao 

escrever sobre o dano provocado em estado de necessidade, apesar de defender alguns 

posicionamentos que não endossamos, chegou à mesma conclusão da essencialidade de um 

dano fenomênico para justificar o emprego da indenização. Mas não deixou de inferir a 

aptidão da ameaça de dano para produzir consequências jurídicas sem conteúdo 

ressarcitório758. 

Parece-nos, portanto, que a referência a danos potenciais, não obstante a 

controvérsia sobre o emprego da expressão759, pode ser útil para delinear o requisito do 

                                                 
755 Antonio Chaves, examinando o Código de Obrigações do Líbano em trabalho comparativo, dizia que “em 

princípio, os prejuízos atuais, desde que presentemente realizados, são os únicos que entram em linha de 

conta para o cálculo da reparação. O juiz poderá, excepcionalmente, tomar em consideração os prejuízos 

futuros, se, de um lado, sua realização é certa, e se, além disso, tiver meios de considerar adiantadamente 

sua importância exata” (CHAVES, Antonio. Responsabilidade civil: estudo de direito comparado 

integrativo. São Paulo: Bushatsky, 1972. p. 54). Tratando da diferença entre danos futuros e danos 

hipotéticos, Alvino Lima usou do exemplo do dano nuclear para dizer que “no terreno da responsabilidade 

civil pelos danos atômicos ressalta a questão referente à indenização do dano futuro, visto que, na maioria 

dos casos, os danos e moléstias causadas pela irradiação não são detectados de imediato. Essa circunstância 

pode, assim, influenciar quanto ao requisito do nexo causal. De outra parte a atividade nuclear pode causar 

dano a pessoas e coisas localização à grande distância, ultrapassando fronteiras de Estados soberanos, com 

implicação em preceitos do Direito internacional. Quanto à primeira dificuldade, cabe esclarecer que a 

doutrina sempre entendeu não sujeito à indenização o dano hipotético. Todavia, como ensina Caio Mário, 

forte nas lições de Mazeaud et Mazeaud e Tunc, o ‘dano futuro’ é suscetível de ressarcimento, ‘desde que 

se possa demonstrar, no momento da decisão, que ele tem existência real’” (LIMA, Alvino. Culpa e risco. 

2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 322-323). 
756 THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers um élargissement 

de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrille de Droit Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, 

juill./sept. 1999. 
757 REINIG, Guilherme Henrique Lima. A teoria do dano direto e imediato no direito civil brasileiro: análise 

crítica da doutrina e comentários à jurisprudência do STF sobre a responsabilidade civil do Estado por 

crime praticado por fugitivo. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 12, p. 109-163, 

jul./set. 2017. 
758 “Aunque el peligro de daño puede producir consecuencias jurídicas […], no se trata de las que poseen 

contenido resarcitorio, sino, por ejemplo, la adopción de medidas preventivas o tendientes a la cesación de 

la actividad peligrosa, las cuales no se conciben en relación a un hecho lícito” (ZAVALA DE 

GONZÁLEZ, Matilde M. Responsabilidad por el daño necesario. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1985. 

p. 136). 
759 Para Karinne Angelin, a expressão “danos potenciais” é infeliz, porque se refere a algo que, do ponto de 

vista fenomênico, não existe ainda. Por essa razão, segundo ela, seria mais preciso referir-se a condutas 
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dano no contexto da responsabilidade preventiva. Mas se não é qualquer perigo eventual 

que acionará o mecanismo da responsabilidade preventiva760, deve-se assinalar que o dano 

grave e irreversível deve ameaçar bens jurídicos revestidos de especial relevância, como a 

vida e a saúde das pessoas ou o equilíbrio ambiental, por exemplo. Afastar-se-iam desta 

sede danos puramente patrimoniais, o que já denota uma certa especialização em relação 

ao simples mecanismo inibitório761. Seja como for, serão as exigências sociais do momento 

da decisão que, em última instância, definirão quais bens devem ser objeto de especial 

tutela pela ordem jurídica. 

  

                                                                                                                                                    
potencialmente lesivas, uma vez que se pode analisar se a conduta praticada (existente como ato, e não 

mera potência de ato) tem em si o gérmen da lesividade. Mas como toda conduta é, em tese, 

potencialmente lesiva, resta a possibilidade de classificar as condutas potencialmente lesivas em lícitas ou 

ilícitas, conforme a tolerabilidade ou não dos riscos correlatos (ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano 

injusto como pressuposto do dever de indenizar. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012). 
760 Segundo Daniel Levy, forte na lição de Philippe Le Tourneau, a incerteza científica e a eventualidade de 

um dano grave e irreversível são os critérios distintivos das situações de perigo eventual que gerarão uma 

possível demanda, daquelas outras em que o perigo não ensejará tutela pela ordem jurídica (LEVY, Daniel 

de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. São Paulo: 

Atlas, 2012. p. 154). Ricardo Waldman e Luiz Augusto da Veiga Elias seguem na mesma ideia, ao 

destacarem que “Quando se questiona a legalidade de uma medida de precaução perante os Tribunais 

(europeus), estes se atêm a verificar, de um lado – e como requer a maior parte das normas pertinentes – se 

o provável dano é de natureza grave ou mesmo irreversível, quando se trata de uma questão ambiental; de 

outro, se o risco desta efetivação desse dano não é uma simples quimera” (WALDMAN, Ricardo Libel; 

ELIAS, Luiz Augusto da Veiga. Responsabilidade e antecipação: o regramento da inovação na civilização 

tecnológica. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v. 17, n. 67, p. 71-86, jul./ set. 2012. p. 82). 
761 Marinoni defende que a tutela contra o ilícito não decorre da especial natureza do bem, mas da necessidade 

de se evitar um ilícito. Segundo ele, a tutela inibitória se justificaria pela necessidade de prevenção, 

inadequadamente realizada pelo remédio repressivo, e não pela natureza do direito protegido (MARINONI, 

Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, CPC/2015. 

São Paulo: RT, 2015. p. 53). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O trabalho teve por mote a estruturação científico dogmática de um modelo de 

responsabilidade civil preventiva, que, apesar de não ser o único, nem a utópica solução 

para todas as mazelas sociais, é o mais efetivo, por um lado, pela extensão de seu objeto e, 

por outro, por não demandar novas intervenções legislativas. É o mais efetivo, mas não 

desdenha, nem considera como de somenos importância, o modelo tradicional reparatório e 

as propostas de uma responsabilidade civil punitiva, nos moldes dos punitive damages. 

Pelo contrário, assoma-se a eles com o fim de proporcionar adequada tutela jurisdicional. 

Neste momento de fecho, limitar-nos-emos a destacar as vigas mestras do 

trabalho e as questões mais importantes envolvendo o tema, sem a preocupação de nos 

referirmos às fontes bibliográficas mediatas e imediatas, o que de resto foi feito ao longo 

da dissertação. Em termos metodológicos, nessa altura não inovaremos nem concluiremos 

o raciocínio, que teve como termo final o capítulo anterior. Tampouco seguiremos a ordem 

em que os assuntos foram abordados. Em se tratando de um momento de síntese, 

exporemos os argumentos mais importantes de forma de unir concisão e precisão. 

Sob esse lastro, o foco do trabalho recaiu sobre a conduta, pois identificamos 

nela o principal limite para se falar de uma responsabilidade preventiva. A ênfase neste 

primeiro pressuposto da responsabilidade permitiu, de um lado, revisitar a noção de ilícito 

e, de outro, acenar para a possibilidade se de fazer um juízo de valoração da conduta 

mesmo em sede civil. A conjugação desses fatores abriu-nos a possibilidade de decompor 

o ato ilícito em sentido estrito e identificar nele, graças às contribuições da dogmática 

penal, elementos que até então eram negligenciados, em virtude da ênfase do sistema da 

responsabilidade civil ter-se voltado para a vítima e para sua posição jurídica. Um desses 

elementos, chave para a modelação estrutural da responsabilidade preventiva, foi o tipo, 

identificado como a descrição que se faz da conduta juridicamente relevante e sua aposição 

na fórmula legal. Mas esse tipo pode ainda ser classificado em tipo subjetivo, tributário da 

presença ou ausência do dolo e dos elementos subjetivos especiais, e tipo objetivo, que não 

se esgota na conduta descrita, mas, na linha da contribuição funcionalista de Roxin, exige a 

análise da criação do risco e sua realização no resultado. Em virtude dessa percepção do 

risco como parcela integrante do tipo objetivo do ilícito, foi-nos possível justificar a 

importância de se revigorar a análise conduta em matéria de responsabilidade preventiva. 
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Tal importância decorre, justamente, do papel que o risco assume na 

organização da sociedade pós-moderna, concebida, negativamente, como a sociedade do 

risco. Não que o risco seja uma novidade social ou jurídica, a propósito, a própria evolução 

do instituto da responsabilidade testemunharia contra essa ideia. O que se tem, na verdade, 

é um novo fenômeno do risco, que já não decorre apenas do acaso ou que seja externo e 

independente da atividade humana. O risco que gera temor e que cobra providências 

jurídicas, se não tem origem exclusivamente no desenvolvimento técnico-científico levado 

a efeito, principalmente, nas últimas quatro décadas, recebe deste impulso e fôlego 

ampliadores de seu natural potencial destrutivo. A análise renovada da conduta tem a 

aptidão para integrar esse fenômeno nos quadros de uma disciplina dogmática que tem 

evoluído a fim de corresponder adequadamente às expectativas e demandas sociais. 

Robustecer a análise da conduta ilícita, todavia, não significa recriminar todo e 

qualquer tipo de risco, nem incrementar uma lógica utópica assentada na proibição de se 

gerar danos a terceiros em relação à ação lesiva. Sinalizamos, nesse sentido, quando 

ponderamos que o avanço social, indissociável da assunção de riscos, é querido pela 

coletividade e fomentado pelas políticas públicas, o que desaconselharia o uso irrestrito do 

mecanismo inibitório, hoje, expressamente previsto em nosso Código de Processo Civil. É 

essa previsão genérica, aliás, que reforça o fundamento legal da responsabilidade 

preventiva no Brasil, antes pautado em meros juízos analógicos e em princípios 

normativos. E a nossa hipótese de trabalho foi que, se uma das principais funções do 

processo é permitir a plena realização do Direito (em sua expressão menor, do direito 

material), a existência de uma norma instrumental sancionando a simples ameaça de lesão 

a direito significa a existência, por seu turno, ainda que não expressa positivamente, de um 

fundamento preventivo geral de cariz material. 

Já quanto à máxima latina neminem laedere, notamos seu caráter relativo, a 

desaconselhar que toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão seja objeto de tutela. Tal 

caráter, muito mais que derivar da sua natureza enquanto princípio geral do direito, decorre 

do reconhecimento de uma esfera de liberdade a cada pessoa, que nela pode atuar 

livremente e ao abrigo da chancela jurídica. Tal liberdade apenas seria limitada pela 

demarcação de um domínio garantido às outras pessoas, dentro do qual eventuais lesões 

sofridas ou iminentes devem ser reparadas ou evitadas. 

Em suma, a abertura hermenêutica para se defender uma responsabilidade 

anterior ao dano, consequência do reconhecimento de uma função preventiva autônoma, é 

consequência de certa evolução anterior, que, ainda que mal compreendida, é a peça chave 

para operacionalizar sua engrenagem. Isso porque a autonomização do ilícito em relação 
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ao dano permite, por exemplo, o acionamento de remédios processuais tão só com o 

descumprimento de determinada norma de conduta. Assim, realizado um ato ilícito stricto 

sensu, ou seja, aquele que ostenta eficácia indenizante e que é pressuposto da 

responsabilidade, o interessado, tão somente em razão da conduta ou de sua potencial 

realização, pode lançar mão de mecanismos preventivos, a fim de evitar a ocorrência de 

um dano grave e irreversível. A isso chamamos responsabilidade preventiva e a 

entendemos plenamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, como um dever 

inafastável – por não estar sujeita a qualquer excludente – dos gestores de risco. 

 

  



220 

 

  



221 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños: 

reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 

2008. 

ADEODATO, João Maurício. O conceito de conjetura e a ontología de Miguel Reale. 

Revista Brasileira de Filosofia. São Paulo, v. 59, n. 235, p. 81-92, jul./dez. 2010. 

ADORNO, Roberto. El principio de precaución: un nuevo standard jurídico para la era 

tecnológica. Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos Aires, t. 2202-D, p. 1326-1335, 

2002. 

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 

Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Responsabilidade sem dano no Código Civil de 2002. 

2011. Tese (Titularidade em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2011. 

ALPA, Guido. Danno ingiusto e ruolo della colpa. Rivista di Diritto Civile, Padova, v. 2, 

n. 36, p. 133-155, mar./apr. 1990. 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 

ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1972. 

AMARAL, Francisco. Os atos ilícitos. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; 

MENDES, Gilmar Ferreira; FRANCIULLI NETTO, Domingos (coords.). O novo Código 

Civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. 

ANGELIN, Karinne Ansiliero. Dano injusto como pressuposto do dever de indenizar. 

2012. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2012. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. A teoria finalista e o ilícito civil. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa, v. XXVII, p. 9-28, 1986.  

______. O direito: introdução e teoria geral – uma perspectiva luso-brasileira. 6. ed. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1991. 

______. Ilícito pessoal e responsabilidade civil. Revista de Direito Comparado Luso-

Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 3, p. 148-167, julho/ 1983. Disponível: 

http://www.idclb.com.br/revistas/03/revista3%20(14).pdf. Acesso em 08 out. 2018. 

______. Introdução à ciência do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

______. Sociedade de risco e direito do consumidor. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, 

Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e 

direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. 



222 

 

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução e notas de Fábio Konder Comparato. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 35, n. 

104, p. 109-126, out./dez. 1996. 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Conceito de ato ilícito e o abuso de direito. In: RODRIGUES 

JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da (Coord). 

Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Crítica ao personalismo ético da Constituição da 

República e do Código Civil. Em favor de uma ética biocêntrica. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 103, p. 115-126, jan./dez. 2008. 

______. O direito como sistema complexo e de 2ª ordem. Ato nulo e ato ilícito. Diferença 

de espírito entre responsabilidade civil e penal. Necessidade de prejuízo para haver direito 

de indenização na responsabilidade civil. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 98, n. 361, p. 

127-134, maio/jun. 2002. 

______. O direito, ontem e hoje. Crítica ao neopositivismo constitucional e insuficiência 

dos direitos humanos. Revista da Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, v. 102, p. 579-590, jan./dez. 2007. 

______. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In: 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos estudos e pareceres de direito privado. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. 

responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual? Coimbra: 

Almedina, 2006. 

BARCELLONA, Mario. Funzione e struttura della responsabilità civile. In Scienza e 

insegnamento del diritto civile in Italia. Milano: Giuffrè, 2004. 

______. Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: dalle dogmatiche 

alle rationes dei rispettivi regimi. Disponível em: 

https://www.academia.edu/12064733/Responsabilit%C3%A0_contrattuale. Acesso em 09 

jul. 2017. 

______. Trattato del danno e della responsabilità civile. Torino: UTET, 2011. 

BARRERA, Monica. La función preventiva en el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación, su impacto en el proceso civil y las facultades condenatorias e instructorias de los 

jueces. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/monica-barrera-funcion-preventiva-nuevo-

codigo-civil-comercial-nacion-su-impacto-proceso-civil-facultades-condenatorias-

instructorias-jueces-dacf150372-2015-07-16/123456789-0abc-defg2730-51fcanirtcod. 

Acesso em 08 ago. 2017. 

BASTIDE, Roger. Introdução ao estudo do têrmo “Estrutura”. In: BASTIDE, Roger. Usos 

e sentidos do têrmo “estrutura” – nas ciências humanas e sociais. Tradução de Maria 

Heloiza Schabs Cappellato. São Paulo: Editora Herder, 1971. 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 3. ed. Leme: CL EDIJUR, 2015. 



223 

 

 

 

BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: 

Editora 34, 2011. 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 

2007. 

BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil. Revista 

de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 13, p. 42-55, jan./ mar. 1995. 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 

sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 

BELLELLI, Alessandra. L’inibitoria come strumento generale di tutela contro l’illecito. 

Rivista di Diritto Civile, Padova, n. 4, v. 50, p. 607-624, lug./ago. 2004. 

BENJAMIN, Antônio Herman V. Fato do produto e do serviço. In: BENJAMIN, Antônio 

Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do 

consumidor. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

______ (org.). Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: RT, 1993. 

______. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, 

Paulo Affonso Leme (org.). Direito ambiental: responsabilidade em matéria ambiental. 

Coleção Doutrinas Essenciais. v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

BERTOTTI, Vicente. Analogia. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e 

Empresarial, São Paulo, v. 8, n. 29, p. 132-143, jul./set. 1984. 

BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil – comentado. v. 1. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1953. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. v. 1. 

______. Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

______. Reparação civil por danos morais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

BOBBIO, Norberto.  Da estrutura à função – novos estudos de teoria do direito. Barueri: 

Manole, 2007. 

______. El problema del positivismo jurídico. México: Fontamara, 2009. 

______. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. 

______. Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino: Giappichelli, 1960. 

BOITEUX, Elza Antonia P. C.; BOITEUX, Fernando Netto. Poluição eletromagnética e 

meio ambiente – o princípio da precaução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. 



224 

 

BORJES, Isabel Cristina Porto; GOMES, Taís Ferraz; ENGELMANN, Wilson. 

Responsabilidade civil e nanotecnologias. São Paulo: Atlas, 2014.  

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011. 

BOURGEAULT, Guy. L’éthique et de droit face aux nouvelles technologies 

biomédicales – prolégomènes pour une bioéthique. Bruxelles : De Boeck-Welmael, 1990. 

BOURGUIGNON, Didier. Le príncipe de précaution – définitions, applications et 

gouvernance. Service de recherche du Parlement européen. Déc. 2015. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015

%29573876_FR.pdf. Acesso em 03 jan. 2019. 

BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Ilícito civil, esse desconhecido... In: DIDIER JUNIOR, 

Fredie; EHRHARDT JUNIOR, Marcos (Coord.). Revisitando a teoria do fato jurídico: 

homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010. 

______. Teoria dos ilícitos civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

BRITO, Alexis Augusto Couto de. Crimes de perigo e teoria da imputação objetiva. 

2008. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2008. 

BRIZ, Jaime Santos. La responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal. 7. 

ed. Madrid: Montecorvo, 1993. 

BRONDANI, Adriana. Qual a diferença entre OGM, transgênico e cisgênico? CIB – 

Conselho de Informações sobre Biotecnologia, 21 out. 2016, atualizado em 28 set. 2018. 

Disponível em https://cib.org.br/faq/o-que-e-ogm/. Acesso em 10 mar. 2019. 

BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo civil. v. 2. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

BUERGO, Blanca Mendonza. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Madrid: 

Civitas, 2001. 

BUERES, Alberto Jesús. El acto ilícito: Código Civil y derecho moderno. Buenos Aires: 

Hammurabi, 1986. 

BUNAZAR, Maurício B. Taxonomia da sanção civil: para uma caracterização do objeto da 

responsabilidade civil. Revista Juris da Faculdade de Direito – FAAP. São Paulo, v. 3, 

n. 5, jan./ jun. 2011. 

BUSNELLI, Francesco Donato. Ilícito civil. Trabalho e Doutrina: processo 

jurisprudência. São Paulo, n. 11, p. 92-101, dez. 1996. 

______. L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni. 

Rivista di diritto civile. Padova, n. 6, v. 52, p. 439-457, nov./ dice. 2006. 

______. Riscoperta delle pene private? In: BUSNELLI, Francesco; SCALFI, Gianguido. 

Le pene private. Milano: Giuffrè, 1985. 



225 

 

 

 

BUSTAMANTE SALAZAR, Luis. El patrimonio: dogmatica juridica. Santiago: Editorial 

Jurídica de Chile, 1979. 

CABANA, Roberto M. López. Ilicitud. In: BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer milenio – 

homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 

CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Ed., 1995. 

CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. 

CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Imputação objetiva e direito penal brasileiro. São 

Paulo: Cultural Paulista, 2002. 

CAMBI, Eduardo. Teoria das cargas probatórias dinâmicas (distribuição dinâmica do ônus 

da prova) – exegese do art. 373, §§ 1º e 2º do NCPC. Revista de Processo, São Paulo, v. 

40, n. 246, p. 85-111, ago. 2015. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e direito privado. Tradução de Ingo 

Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2009. 

______. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 4. ed. 

Introdução e tradução de A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2008. 

CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián; HERRERA, Marisa. Código civil y 

comercial de la Nación comentado. v. 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 

2015. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-

comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%20400).pdf. Acesso em 16 

ago. 2018. 

_____. Código civil y comercial de la Nación comentado. v. 4. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Infojus, 2015. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-

comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf. Acesso em 08 ago. 2017. 

CARBONNIER, Jean. As estruturas em direito privado. In: BASTIDE, Roger. Usos e 

sentidos do têrmo “estrutura” – nas ciências humanas e sociais. Tradução de Maria 

Heloiza Schabs Cappellato. São Paulo: Editora Herder, 1971. 

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea 

e a técnica. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. 

CARNELUTTI, Francesco. Il danno e il reato. Padova: CEDAM, 1930. 

CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano – uma análise 

crítica: limites epistêmicos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples 

conduta. São Paulo: Atlas, 2015. 

CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1994. 



226 

 

______. Principios jurídicos y positivismo jurídico. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 

1970. 

CARVAL, Suzanne. La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée. Paris: 

LGDJ, 1995. 

CASABONA, Carlos Maria Romeo. El principio de precaución en las actividades de 

riesgo. In La responsabilidad penal en las actividades de riesgo, Cuadernos de Derecho 

Judicial, III, Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2002. 

CASIELLO, Juan José. Atipicidad del ilícito civil (reflexiones sobre el “daño no 

justificado”). In: BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída 

(directores). Responsabilidad por daños en el tercer milenio – homenaje al profesor 

doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 

CASTANHEIRA NEVES, António. Entre o legislador, a sociedade e o juiz ou entre 

sistema, função e problema – os modelos actualmente alternativos da realização 

jurisdicional do direito. Boletim da Faculdade de Direito, v. LXXIV, Coimbra, 1-44, 

1998. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

______. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

CENDON, Paolo. Pena privata e responsabilità civile. In: BUSNELLI, Francesco; 

SCALFI, Gianguido. Le pene private. Milano: Giuffrè, 1985. 

CHARBONNEAU, Simon. Le principe de précaution ou les limites d’un principe 

politique. Natures Sciences Sociétés, v. 9, n. 2, p. 44-50, avril-juin/ 2001. Disponível em: 

https://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2001/02/nss20010902p44.pdf. Acesso em 30 

jul. 2018. 

______. Principe de développement contre principe de précaution. Natures Sciences 

Sociétés, v. 6, n. 3, p. 45-47, juillet-septembre/ 1998. Disponível em: https://www.nss-

journal.org/articles/nss/pdf/1998/03/nss19980603p45.pdf. Acesso em 27 jul. 2018. 

CHAVES, Antonio. Responsabilidade civil: estudo de direito comparado integrativo. São 

Paulo: Bushatsky, 1972. 

CIAN, Giorgio. Antigiuridicità e colpevolezza: saggio per una teoria dell’illecito civile. 

Padova: CEDAM, 1966. 

COL, Juliana Sípoli. Organismos geneticamente modificados no contexto da sociedade de 

risco. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES 

JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito privado: desafios 

normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. 

COMISSÃO das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão sobre o princípio da 

precaução. Bruxelas, 2 de fevereiro de 2000, COM (2000)1. 

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de 

Janeiro: Forense, 1978. 



227 

 

 

 

COSTA, Helena Regina Lobo da. Teoria do injusto penal. In: SILVEIRA, Renato de 

Mello Jorge; NETTO, Alamiro Velludo Salvador; SOUZA, Luciano Anderson de (coord.). 

Direito penal na pós-modernidade – escritos em homenagem a Antonio Luís Chaves 

Camargo. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2006. 

______. Dever de indenizar. In: FRADERA, Vera Maria Jacob de (Org.). O direito 

privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1997. 

______. Direito subjetivo, pretensão e ação de direito material. Revista da AJURIS. Porto 

Alegre: AJURIS, 1983, v.29, p.99-126. 

______. O conceito de dano no direito brasileiro e comparado. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 667/6, maio 1991. 

______. Principes fondamentaux de la responsabilité civile en droit brésilien et 

comparé. Cours fait à la Faculté de Droit et Sciences Politique de St. Maur (Paris XII). 

DABIN, Jean. La philosophie de l’ordre juridique positif: spécialement dans les 

rapports de droit privé. Paris: Recueil Sirey, 1929. 

DAL PIZZOL, Ricardo. As funções punitiva e preventiva da responsabilidade civil. 

2016. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2016. 

DELIYANNIS, J. La notion d’acte illicite: considéré en sa qualité d’élément de la faute 

délictuelle. Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1952. 

DESCAMPS, Olivier. Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le code 

civil de 1804. Paris : LGDJ, 2005. 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

v. 1. 

______. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 2. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. 

______. Instituições de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. v. 1. 

______. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 3. 

______. Tutela jurisdicional. Revista de Processo, São Paulo, v. 21, n. 81, p. 54-81, jan./ 

mar. 1996. 

DONNINI, Rogério. A complementação de lacunas no Código Civil: continua a viger o 

art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB? In: CASSETTARI, 

Christiano (coord.). 10 anos de vigência do Código Civil brasileiro de 2002: estudos em 

homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013. 



228 

 

______. A prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere. In: NERY, 

Rosa Maria de Andrade; DONNINI, Rogério (coord.). Responsabilidade Civil: estudos 

em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009. 

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos. A nova ordem das relações privadas dentro de uma 

perspectiva civil-constitucional e a inadequação do modelo tradicional no estudo do direito 

de danos. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 13, n. 52, p. 99-119, 

out./ dez. 2012. 

______. Acertos e desacertos do processo de constitucionalização dos direitos: uma 

reflexão sobre os perigos da ubiquidade constitucional no direito civil brasileiro. Revista 

Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 11, n. 44, p. 235-256, out./dez. 2010. 

ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. 

11 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2014. 

ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; Wolff, Martín. Tratado de derecho civil – 

parte general. 15ª revisão por Hans Carl Nipperdey. Barcelona: Bosch, 1981. t. I, parte II. 

ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. Messina de. La responsabilidad civil en la era 

tecnológica – tendencias y prospectiva. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 

FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para uma 

aproximação. Disponível em: 

https://www.fachinadvogados.com.br/artigos/FACHIN%20Responsabilidade.pdf. Acesso 

em 19 jan. 2019. 

FARATH, George Ibrahim. Um ensaio sobre a ação de direito material. 2014. Tese 

(Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2014. 

FARIA, Jorge Ribeiro de. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXIX, p. 71-160, 1993. 

______. Algumas notas sobre o finalismo no direito civil. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXX, p. 133-219, 1994. 

FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

1940. 

______. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. v. 1, parte 1. 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

FERREIRA, Keila Pacheco. Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e 

aplicabilidade. 2014. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. 

FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Uma nova proposta para a diferenciação entre o dano 

moral, o dano social e os punitive damages. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 104, n. 

958, p. 119-147, ago. 2015. 

javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-84673?func=service&doc_number=002667993&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-84673?func=service&doc_number=002667993&line_number=0009&service_type=TAG%22);


229 

 

 

 

FRANÇA, Rubens Limongi. Princípios gerais de direito. 2. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1971. 

FRANCO, Luiz Henrique Sapia. Notas sobre a responsabilidade civil na atualidade e a sua 

função punitiva. Revistas dos Tribunais, São Paulo, v. 104, n. 951, jan. 2015. 

FREESTONE, David; HEY, Ellen. Implementando o princípio da precaução: desafios e 

oportunidades. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). 

Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

FREIRE, Paula Vaz. Sociedade de risco e direito do consumidor. In: LOPEZ, Teresa 

Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). 

Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

FRIGNANI, Aldo. Inibitoria (azione). Enciclopedia Giuridica Treccani. Roma, 1997. v. 

XVII. 

GALDÓS, Jorge Mario. Nuevos daños a la persona en la sociedad de riesgo. In: 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; TRIGO REPRESAS, Félix Alberto; COSTA, 

María Josefa Méndez. Edición homenaje Jorge Mosset Iturraspe. Santa Fé: Universidad 

Nacional del Litoral, 2005. 

GALLO, Paolo. Pene private e responsabilità civile. Milano: Giuffrè, 1996. 

GESUALDI, Dora Mariana. De la antijuridicidad a las causas de justificación. In: 

BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). 

Responsabilidad por daños en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio 

Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 

GHERSI, Carlos A. Responsabilidad por actos lícitos. In: BUERES, Alberto Jesús; 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el 

tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1997. 

GODARD, Olivier. O princípio da precaução frente ao dilema da tradução jurídica das 

demandas sociais. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). 

Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

______. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no Código 

Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

______. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. In: SILVA, Regina Beatriz 

Tavares da (coord.). Responsabilidade civil: responsabilidade civil nas relações de 

consumo. São Paulo: Saraiva: FGV, 2011. 

GOLDENBERG, Isidoro H. Los riesgos del desarrollo en materia de responsabilidad por 

productos y el daño ambiental. In: BUERES, Alberto Jesús; KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños en el tercer milenio – 

homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 



230 

 

GOMES, Carla Amado. A idade da incerteza. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, 

Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e 

direito privado: desafios normativos. São Paulo: Atlas, 2013. 

GOMES, Orlando. A evolução do direito privado e o atraso da técnica jurídica (1955). 

Revista Direito GV, São Paulo, v.1, n.1, p.121-134, maio 2005. 

______. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 

GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 77, p. 177-183, jan. 

1982. 

GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato – uma introdução 

ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 12, n. 49, p. 89-147, jul./ ago. 2004. 

______. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. 

GUAZZELI DE FREITAS, Mário Gamaliel. Disciplina jurídica do ilícito e sua 

operacionalização no contexto de uma responsabilidade preventiva. In: POMBO, Eugenio 

Llamas (coord.). Congreso internacional de derecho civil octavo centenario de la 

Universidad de Salamanca – libro de ponencias. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 

______. O patrimônio do direito privado. In: NERY, Rosa Maria de Andrade; SAMPAIO, 

Rodrigo de Lima Vaz (coords). Pesquisas em Direito Civil: o patrimônio no direito 

privado. Porto Alegre: LexMagister, 2018. 

GÜNTHER, Klaus. Responsabilidade na sociedade civil. Novos estudos. São Paulo: 

CEBRAP, n. 63, p. 105-118, jul. 2002. 

HARTMANN, Ivar Alberto Martins. O princípio da precaução e sua aplicação no direito 

do consumidor – dever de informação. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno 

(org.). Direito do consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção 

Doutrinas Essenciais. v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde. Le principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile français, regard comparatiste. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, 

Mathilde; SAINT-PAU, Jean-Christophe (Direction). L’influence du principe de 

précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé – recherche 

réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 

25 jun. 2018. 

HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de 

Derecho Privado, 1958. v. 3.  

HEFENDEHL, Roland. ¿Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros? Anales de 

derecho 19/147-158. Universidad de Murcia, 2001. 

HENRIOT, Jacques. Note sur la date et le sens de l’apparition du mot “responsabilité”. 

Esquisse historique sur le mot responsable. Archives de philosophie du droit, 1977. t. 22. 



231 

 

 

 

HERMITTE, Marie-Angèle. Os fundamentos jurídicos da sociedade do risco – uma análise 

de U. Beck. In: VARELLA, Marcelo Dias (coord.). Governo dos riscos. Editado pela 

Rede Latino-Americana-Europeia sobre governo dos riscos, Brasil, 2005. 

_____; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In: VARELLA, 

Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org.). Princípio da precaução. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004. 

HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil punitiva: os “punitive damages” no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. São 

Paulo: Del Rey, 2005. 

______; PERES, Fernando Curi. Transgenia: mitos e verdade – uma análise sob os 

contornos do direito e sob os matizes da economia. In: HIRONAKA, Giselda Maria 

Fernandes Novaes (Coord.). O direito e o diálogo com os demais saberes. Bauru, 2006. 

JHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. Tradução de Fernando Costa Mattos. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito: principios de derecho penal. 2. ed. México: 

Hermes, 1954. 

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Tradução Marijane Lisboa e Luiz Barros 

Nuntez. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, PUC, 2006.  

JORGE, Fernando Pessoa. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. 

Coimbra: Almedina, 1999. 

JOSSERAND, Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) 

(1897). Revista Direito GV. São Paulo, v. 1, n. 1, p. 109-119, maio 2005. 

______. De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’abus des droits. 2. 

éd. Paris : Dalloz, 1939. 

______. Evolução da responsabilidade civil. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 38, n. 86, 

p. 548-559, abr. 1941. Disponível em: 
http://notasdeaula.org/apoio/9/responsabilidade_civil/responsabilidade_civil_texto3.pdf. Acesso 

em 13 nov. 2015. 

JOURDAIN, Patrice. Les principes de la responsabilité civile. 3. édition. Paris: Dalloz, 

1996. 

KARILA DE VAN, Juliana. Le droit de nuire. Revue Trimestrielle de Droit Civil, v. 94, 

n. 3, p. 533-558, juill./ sept. 1995. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. El principio de precaución en el derecho de la 

responsabilidad civil. Estado de la situación en el derecho argentino. Revista Jurídica de 

la Universidad de San Andrés, n. 3, ago. 2016. Disponível em: 

https://www.udesa.edu.ar/revista/voces-revista-juridica-de-san-andres-nro-3/articulo/el-

principio-de-precaucion-en-el-derecho. Acesso em 11 jul. 2018. 

http://notasdeaula.org/apoio/9/responsabilidade_civil/responsabilidade_civil_texto3.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov.%202015
http://notasdeaula.org/apoio/9/responsabilidade_civil/responsabilidade_civil_texto3.pdf.%20Acesso%20em%2013%20nov.%202015


232 

 

______. El principio precautorio en el derecho ambiental en la jurisprudencia argentina. 

Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. 

Buenos Aires, v. 58, n. 51, p. 159-210, 2013. 

______. Funciones y fines de la responsabilidad civil. Homenaje a los congresos de 

derecho civil. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 

Córdoba, 2009, p.1287-1330. Disponível em http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-

virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf. Acesso em 30 set. 2015. 

KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. Direito do consumidor: contratos, 

responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

KOURILSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution: rapport au 

premier ministre. 15 octobre 1999. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. 

Acesso em 25 jun. 2018. 

LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo II. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1958. 

LE TOURNEAU, Philippe; CADIET, Loïc. Droit de la responsabilité. Paris: Dalloz, 

1998. 

LEAL, Fernando. Seis objeções ao direito civil constitucional. Direitos Fundamentais et 

Justiça. Porto Alegre, v. 9, n. 33, p. 123-165, out./dez. 2015. 

LEAL, Victor Nunes. Classificação das normas jurídicas. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 931-948, out. 1945. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8761/7489. Acesso em 16 

ago. 2018. 

LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilidade civil por 

danos ambientais na sociedade de risco: um direito reflexivo frente às gerações de 

problemas ambientais. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito privado: 

desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. 

LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do 

proprietário: análise do nexo causal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

______. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo: Lei da política nacional 

de resíduos sólidos (Lei 12305/2010), Decreto regulamentador (Dec. 7404/2010), 

Responsabilidade compartilhada, logística reversa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

______. Responsabilidade civil e dano ao meio ambiente: novos rumos. Revista do 

Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo, v. 9, n. 17, p. 145-158, jan./ jun. 2006. 

LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito 

das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. 

______. Uma visão cultural dos punitive damages. Revista de Direito Privado, ano 12, 

n.45, p. 165-216, 2011. 

http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual/homenajealoscongresosTomo%20III.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8761/7489
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-07216?func=service&doc_number=001669427&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-07216?func=service&doc_number=001669427&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-78991?func=service&doc_number=002215078&line_number=0017&service_type=TAG%22);


233 

 

 

 

LEYAT, Paul. La responsabilité dans les rapports de voisinage. Paris : Librairie du 

Recueil Sirey, 1936. 

LEWICKI, Bruno. Princípio da precaução: impressões sobre o segundo momento. In: 

MORAES, Maria Celina Bodin de (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

LLAMAS POMBO, Eugenio. Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños. 

Revista de responsabilidad civil y seguro. Disponível em: 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf. Acesso em 20 set. 15. 

LOPES, José Reinaldo de Lima. Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do 

consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. 

LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. In: 

Responsabilidade civil: estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo 

Viana. Coordenação: Rosa Maria de Andrade Nery, Rogério Donnini. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009. 

______. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. 

______. Principais linhas da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v.101, 

p.111-152, jan./ dez. 2006. 

______. Responsabilidade civil na sociedade de risco. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 105, p. 1223-1234, jan./ dez. 2010. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria geral do direito ambiental. Tradução de Fábio 

Costa Morosini e Fernanda Nunes Barbosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010. 

LORENZO, Miguel Federico de. El daño injusto en la responsabilidad civil: alterum 

non laedere. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. 

LOURENÇO, Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. Coimbra: 

Coimbra, 2006. 

______. Os danos punitivos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. Lisboa, v. 43, n. 2, p. 1019-1111, 2002. 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Seção IV. Do julgamento das ações relativas às 

prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Arts. 497 a 501. In: BUENO, Cassio  

Scarpinella (Coord.). Comentários ao código de processo civil.  v. 2. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 

1981, p. 102-123. Tradução com adaptações e modificações por Alcides Tomasetti Jr., 

1999. 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/Eugenio%20Llamas.pdf
javascript:open_window(%22http://dedalus.usp.br:80/F/5K9QYS4I8N6SKESIVRCGA1UIH8F6T6TQUNGG73T5F1KR7Q7KNR-02738?func=service&doc_number=002178624&line_number=0011&service_type=TAG%22);


234 

 

MACEDO, Sílvio de. Função. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 

1979. v. 38 

MACHADO, M. R. de Assis; PÜSCHEL, Flavia Portella. Questões atuais acerca da 

relação entre as responsabilidades civil e penal. Disponível em: 

http://150.162.138.7/documents/868. Acesso em 16 maio 2016. 

MACHADO, Marcelo Pacheco. Ônus estático, ônus dinâmico e inversão do ônus da prova: 

análise crítica do Projeto de Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 

37, n. 208, p. 295-316, jun. 2012. 

MAGGI, Bruno Oliveira. Nova proposta de classificação do dano no direito civil. Revista 

de Direito Privado, São Paulo, v.8, n.32, p.32-54, out./ dez. 2007. 

MARCHI, Eduardo Cesar Silveira Vita. Guia de Metodologia Jurídica. Edizioni Del 

Grifo, 2002. 

MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Responsabilidade contratual. Efeitos. In: 

LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (org.). Teoria geral dos contratos. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

______. Perdas e danos. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (org.). 

Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011. 

MARCASSA FILHO, André Luiz. Técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova 

e a efetividade no processo civil. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2015.  

MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado 

artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

______. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito material 

e à realidade social. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 824, jun. 2004. 

______. Técnica processual e tutela dos direitos. 4. ed. São Paulo: RT, 2013. 

______. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção – art. 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: RT, 2015. 

______. Tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). Revista TST, 

Brasília, v.81, n.4, p.81-95, out./ dez. 2015. 

MARTINS, Fernando Rodrigues. Os conceitos de ilícito e dano na obra de Teixeira de 

Freitas: contribuições para a dogmática pós-moderna. Revista Jurídica Luso-Brasileira. 

Lisboa, v. 5, n. 1, p. 811-849, 2019. 

MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua 

aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. 

______. A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do venire 

contra factum proprium. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 100, n. 376, p. 109-129, nov./ 

dez. 2004. 

http://150.162.138.7/documents/868%3e.%20Acesso%20em%2016/05/2016


235 

 

 

 

______. Breves anotações acerca do conceito de ilícito no novo Código Civil – estruturas e 

rupturas em torno do art. 187. Disponível em: 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229. Acesso em 20 fev. 2017. 

______. Comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 5, t. II. 

______. Comentários ao Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 5, t. II. 

______. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, v. 3, n. 

9, p. 7073-7122, 2014. Disponível em: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/451585_10d0abc3e56145feb470b760ff458ae6.pdf. Acesso 

em 19 ago. 2017. 

______. O novo código civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. Cadernos do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, Porto Alegre, v. 2, n. 4, p. 575-639, jun. 2004. 

______. Os avatares do abuso do direito e o rumo indicado pela boa-fé. Disponível em: 

http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Costa-Judith-Os-avatares-do-Abuso-

do-direito-e-o-rumo-indicado-pela-Boa-Fe.pdf. Acesso em 18 set. 2018.  

______. Os fundamentos da responsabilidade civil. Revista Trimestral de 

Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 93, p. 29-52, 1991. 

______. Os danos à pessoa no Direito Brasileiro e a natureza de sua reparação. Disponível 

em: www.seer.ufrgs.br/revfacdir/article/download/71527/40589;Os. Acesso em 20 jun. 

2018. 

MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos 

da função punitiva (punitive damages e o direito brasileiro). Revista CEJ, Brasília, v.9, 

n.28, p.15-32, jan./ mar. 2005. 

MARTON, G. Les fondements de la responsabilité civile: révision de la doctrine, essai 

d’un système unitaire. Paris: Recueil Sirey, 1938. 

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MASSIMO BIANCA, Cesare. Supervivencia de la teoría de la culpa. In BUERES, Alberto 

Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por daños 

en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1997. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 

MAZEAUD, Henri. Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle. Paris: Recueil Sirey, 1931. v. 1. 

MEJIAS, Bruno Britto. Relação entre busca pela verdade, deveres instrutórios do juiz e 

regras de atribuição de ônus probatório. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; 

CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, Elie Pierre (coord.). Garantismo processual: 

garantias constitucionais aplicadas ao processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4229
https://docs.wixstatic.com/ugd/451585_10d0abc3e56145feb470b760ff458ae6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/451585_10d0abc3e56145feb470b760ff458ae6.pdf


236 

 

MEKKI, Mustapha. Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, 

renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile. Gazette du Palais, n. 22, 

mardi, 14 juin 2016. Disponível em : 

https://www.mekki.fr/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf. Acesso em 08 jan. 

2019. 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

MÉNDEZ SIERRA, Eduardo C. Responsabilidad civil por acto involuntario en el Código 

Civil y Comercial. El derecho, Buenos Aires, v. 55, n. 14.188, p. 1-8, 24 de mayo de 2017. 

MENEZES CORDEIRO, António. Do abuso do direito: estado das questões e 

perspectivas. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, v. 65, n. 2, p. 327-385, set. 

2005.  

______. Tratado de direito civil português: parte geral. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. 

t. I. 

MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva no direito privado brasileiro. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 842, p. 11-44, dez. 2005. 

MORAES, Maria Antonieta Lynch de; SIQUEIRA, Antônio José Rocha de; LIMA 

FILHO, Augusto Cesar Neves. A polêmica da fosfoetanolamina sintética – pílula do 

câncer. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 4, n. 16, p. 237-251, jul. 2016.  

MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. In: 

Obrigações e contratos – obrigações: estrutura e dogmática. TEPEDINO, Gustavo; 

FACHIN, Luiz Edson (Org.). São Paulo: RT, 2011. 

______. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade 

civil. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v.9, n.29, p.233-258, jul/dez. 2006. 

______. Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e perspectivas. Revista 

Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v.18, p.45-78, abr./ jun. 2004. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: Temas de 

direito processual: segunda série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. 

MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil e a socialização dos riscos: o sistema 

neozelandês e a experiência escandinava. Revista da Escola Paulista de Magistratura, 

São Paulo, v.7, n.2, p.13-22, jul./ dez. 2006. 

MOSSET ITURRASPE, Jorge. Responsabilidad por daños. Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoni, 2004. v. 1. 

MOTA PINTO, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. 4. ed. Coimbra: Almedina, 

2005. 

NAZO, Nicolau. A decadência no direito brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1959. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal 

comentada e legislação constitucional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. 



237 

 

 

 

NEYRET, Laurant. L’impact du principe de précaution en droit de la responsabilité civile 

et sur le pouvoir d’injonction. In : HAUTEREAU-BOUTONNET, Mathilde; SAINT-PAU, 

Jean-Christophe (Direction). L’influence du principe de précaution sur le droit de la 

responsabilité civile et pénale comparé – recherche réalisée avec le soutien de la Mission 

de recherche Droit et Justice. Septembre 2016. Disponível em: https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01480326/document. Acesso em 25 jun. 2018. 

NINO, Carlos Santiago. Efectos del ilícito civil. Lecciones y ensayos, p. 307-318, número 

extraordinario – 60 años, 2016.  

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

______. Responsabilidade civil de pessoas jurídicas (em especialidades) e de seus 

administradores, por atos destes. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado 

de Santa Catarina (ESMESC), Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 59-90, 1996. 

OLIVEIRA, Ary Brandão de. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito 

privado por atos ilícitos. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 

São Paulo, v. 11, n. 41, p. 29-51, jul./ set. 1987. 

ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible: actos ilícitos. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones 

Depalma, 1967. 

OST, François. Le temps du droit. Paris : Éditions Odile Jacob, 1999. 

PARGENDLER, Mariana. O caráter exemplar da indenização e o direito civil 

brasileiro: pena privada ou punitives damages. Disponível em 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2004/pargendler.pdf. Acesso em 02 set. 15. 

PASQUALOTTO, Adalberto. A responsabilidade civil do fabricante e os riscos do 

desenvolvimento. Ajuris: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, v. 20, n. 59, p. 147-168, nov. 1993. 

PASSOS, J. J. Calmon de. O risco na sociedade moderna e seus reflexos na teoria da 

responsabilidade civil e na natureza jurídica do contrato de seguros. Revista Diálogo 

Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 5, ago. 2011. Disponível 

em: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-

CALMON-PASSOS.pdf. Acesso em 13 set. 2015. 

PEDROSA NOGUEIRA, Pedro Henrique. Teoria da ação de direito material. Salvador: 

Juspodivm, 2008. 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 3. ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2010. v. 1. 

PÉREZ RAGONE, Álvaro J. La tutela civil inhibitoria como técnica procesal civil de 

aplicación de los principios de prevención y precaución. Revista de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, n. 28, p. 207-234, primer 

semestre de 2007. 

http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2004/pargendler.pdf.%20Acesso%20em%2002/09/15
http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf%3e.%20Acesso%20em%2013/11/2015
http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-CALMON-PASSOS.pdf%3e.%20Acesso%20em%2013/11/2015


238 

 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 

Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

PEYRANO, Jorge Walter. El derecho procesal postmoderno. Revista de Processo. São 

Paulo, n. 81, v. 21, p. 141-145, jan./ mar. 1996. 

______. Informe sobre la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Revista de 

Processo. São Paulo, n. 217, v. 38, p. 205-224, mar. 2013. 

______. La acción preventiva. Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. Córdoba, v. 42, p. 181-244, 2003. 

______. La prueba dificil. Civil Procedure Review, n. 1, v. 2, p. 86-96, january-april/ 

2011. Disponível em: 

http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=36&embedded=true. 

Acesso em 31 jul. 2018. 

PINTO, Edson Antônio Sousa; FARIA, Daniela Lopes de. A tutela inibitória e os seus 

fundamentos no Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v.253, 

n.41, p.303-318, fev. 2016. 

PIRES, Fernanda Ivo. Responsabilidade civil e o caráter punitivo da reparação. Curitiba: 

Juruá, 2014. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Bens. 

Fatos jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 2. 

______. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. v. 5. 

PORTO, Mário Moacyr. Responsabilidade civil decorrente da guarda da coisa. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, v. 72, n. 573, p. 9-16, jul. 1983. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral – arts. 1º a 120. 9. ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. v. 1. 

PUGLIATTI, Salvatore. Alterum non laedere (Il diritto positivo e le dottrine moderne). 

Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958, p. 98-108. v. II. 

PÜSCHEL, Flavia Portella. A função punitiva da responsabilidade civil no direito 

brasileiro: uma proposta de investigação empírica. Revista Direito GV, São Paulo, v.3, 

n.2, p.17-36, 2007. 

______. A responsabilidade por fato do produto no Código de Defesa do Consumidor. 

2004. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 2004. 

______. Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil. Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 91-107, 

2005. 

PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. Questões atuais 

acerca da relação entre as responsabilidades penal e civil. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dog

matica_flavia_puschel_e_marta_machado.pdf. Acesso em 19 set. 2018. 



239 

 

 

 

RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 5. ed. Anotada e atualizada por Ovídio 

Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. 

RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Inibitoria (azione). Enciclopedia Giuridica 

Treccani. v. XVII, Roma, 1997. 

RAPISARDA, Cristina. Premesse allo studio della tutela civile preventiva. Rivista di 

Diritto Processuale 1. Padua, CEDAM, genn./mar. 1980. 

______. Profili della tutela civile inibitoria. Padua: CEDAM, 1987. 

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

______. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005. 

______. Teoria tridimensional do direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. 

______. Verdade e conjetura. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1983. 

REINIG, Guilherme Henrique Lima. A teoria do dano direto e imediato no direito civil 

brasileiro: análise crítica da doutrina e comentários à jurisprudência do STF sobre a 

responsabilidade civil do Estado por crime praticado por fugitivo. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, São Paulo, v. 12, p. 109-163, jul./set. 2017. 

______. Abuso de direito e responsabilidade por ato ilícito: críticas ao Enunciado 37 da 1ª 

Jornada de Direito Civil. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 7, 

p. 63-94, abr./ jun. 2016. 

______. O escopo de proteção da norma como critério limitativo da responsabilidade civil 

por ato ilícito: algumas contribuições ao direito civil brasileiro a partir do direito civil 

alemão. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 237-309, jan./ 

mar. 2018. 

RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Boletim da Faculdade 

de Direito, Coimbra, v. LXXIV, 1998. 

RIVERA, Julio César. Medidas cautelares limitativas de la circulación o difusión de libros 

en tutela del honor (a propósito de “Mitterrand”, “Martorell” y “Grenada”). In: BUERES, 

Alberto Jesús; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (directores). Responsabilidad por 

daños en el tercer milenio – homenaje al profesor doctor Atilio Aníbal Alterini. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, 1997. 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. O princípio da precaução e os reflexos no processo civil. 

Interesse Público, Belo Horizonte, v. 14, n. 76, nov./ dez. 2012. 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no Direito 

Civil brasileiro do século XX. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 102, n. 938, p. 79-

155, dez. 2013. 

______. Causalidade, imputação objetiva e novos paradigmas da dogmática penal. Revista 

dos Tribunais, São Paulo, v. 95, n. 849, p. 435-444, jul. 2006. 

______. Distinção sistemática e autonomia epistemológica do direito civil 

contemporâneo em face da constituição e dos direitos fundamentais. 2017. Tese 



240 

 

(Livre-Docência em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2017. 

______. Estatuto epistemológico do direito civil contemporâneo na tradição de civil law 

em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito, Lisboa, v. 143, p. 43-66, 

2011. Disponível em: http://www.direitocontemporaneo.com/wp-

content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-

contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-

neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf. Acesso em 24 ago. 2018. 

______. Nexo causal probabilístico: elementos para a crítica de um conceito. Revista de 

Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 3, n. 8, p. 115-137, jul./ set. 2016. 

ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

ROXIN, Claus. A teoria da imputação objetiva. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 9, n. 38, p. 11-31, abr./ jun. 2002. 

______. Pena y reparación. Disponível em: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf. Acesso em 

20 jun. 2018. 

______. Teoría del tipo penal: tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Buenos 

Aires: Ediciones Depalma, 1979. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Novo estruturalismo jurídico: uma alternativa para o direito? 

Revista dos Tribunais, v. 101, n. 926, p. 533-547, 2012. 

SALVADOR CODERCH, Pablo; GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos. El derecho de daños y la 

minimización de los costes de los accidentes. Revista para el análisis del derecho 

(InDret), Barcelona, n. 1, p. 1-23, feb. 2005, p. 14. Disponível em 

http://www.indret.com/pdf/275_es.pdf. Acesso em 23 jul. 2018. 

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a 

racionalidade do sistema penal na tutela do patrimônio. 2013. Tese (Livre-Docência em 

Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2013. 

______. Elementos subjetivos do tipo: teorias do dolo e da culpa. In: SILVEIRA, Renato 

de Mello Jorge; NETTO, Alamiro Velludo Salvador; SOUZA, Luciano Anderson de 

(coords.). Direito penal na pós-modernidade – escritos em homenagem a Antonio Luís 

Chaves Camargo. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

______. Tipicidade penal e sociedade de risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006. 

SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo. Imputación y teoría del delito: la doctrina kantiana de la 

imputación y su recepción en el pensamiento jurídico-penal contemporáneo. Buenos Aires: 

B de F, 2008. 

SANDS, Philippe. O princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, 

Ana Flávia Barros (org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização 

no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010.  

http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/Estatuto-epistemol%C3%B3gico-do-Direito-civil-contempor%C3%A2neo-na-tradi%C3%A7%C3%A3o-de-civil-law-em-face-do-neoconstitucionalismo-e-dos-princ%C3%ADpios.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/11/doctrina42345.pdf


241 

 

 

 

SANTOS, Moacyr Amaral. “Cautio damni infecti”. Revista da Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 52, p. 216-241, 1957. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66270/68880. Acesso em 20 ago. 2018. 

SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. 2017. Tese 

(Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2017. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: 

Editora Livraria do Advogado, 2006. 

SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da 

intervenção. São Paulo: Atlas, 2012. 

SCAFF, Fernando Campos. A iatrogenia e o nexo causal na responsabilidade civil 

decorrente da atividade médica. In: LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga 

Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (coord.). Sociedade de risco e direito 

privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. 

______. Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2012. 

SCALISI, Vincenzo. Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione. 

Rivista di diritto civile. Padova, n. 6, v. 55, p. 657-682, nov./ dice. 2009. 

SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos 

filtros da reparação à diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

SCOGNAMIGLIO, Renato. Illecito (diritto vigente). Novissimo Digesto Italiano. Torino: 

UTET, 1962. v. VIII. 

SERPA, Pedro Ricardo e. Indenização punitiva. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito 

Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. 

SEVERO, Sérgio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. 

SFORZA, Widar Cesarini. Alterum non laedere. Enciclopedia del diritto. Milano: 

Giuffrè, 1958, p. 96-98. v. II. 

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova 

(CDC, art. 6º, VIII). Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 146, p. 49-68, abr. 2007. 

SILVA, João Calvão da. Responsabilidade civil do produtor. Coimbra: Almedina, 1999. 

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. A jurisdictio romana e a jurisdição moderna. Revista 

Jurídica, Porto Alegre, v. 55, n. 355, p. 11-28, maio/ 2007. 

______. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: RT, 1997. 

______. Racionalismo e tutela preventiva em processo civil. Revista Jurídica, Porto 

Alegre, v. 50, n. 295, p. 11-28, maio 2002. 

SILVA, Paula Costa e; REIS, Nuno Trigo dos. A prova difícil: da probatio levior à 

inversão do ônus da prova. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 222, p. 149-171, ago. 

2013. 



242 

 

SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva. 

2002. Dissertação (Mestrado em Direito Processual Civil) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2002. 

SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 

eficácia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

______. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre os 

particulares. São Paulo: Malheiros, 2011. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A extensão do direito penal: aspectos da política 

criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A teoria do delito e o enigma do dolo eventual: 

considerações sobre a aparente nova resposta italiana. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 24, n. 121, p. 223-250, jul. 2016. 

SIMÃO, José Fernando. Responsabilidade civil do incapaz. In: MADALENO, Rolf; 

BARBOSA, Eduardo (Coord.). Responsabilidade civil no direito de família. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

______. Tempo e direito civil: prescrição e decadência. 2011. Tese (Livre-Docência em 

Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. 

SOZZO, Gonzalo. La protección del consumidor a través del principio de precaución: una 

descripción del estado del arte y perspectivas en Argentina. Revista de Direito do 

Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 19-57, jul./ ago. 2017. 

STARCK, Boris. Essai d’une théorie générale de la responsabilité civil considérée en 

sa double fonction de garantie et de peine privée. Paris: L. Rodstein, 1947. 

STOCO, Rui. Responsabilidade civil no Código Civil francês e no Código Civil brasileiro: 

estudos em homenagem ao bicentenário do Código Civil francês. Revista dos Tribunais. 

São Paulo, v. 94, n. 831, p. 11-58, jan. 2005. 

______. Responsabilidade civil sem dano: falácia e contradição. Revista dos Tribunais. 

São Paulo, v. 106, n. 975, p. 173-184, jan. 2017. 

TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. 

TARTUCE, Flávio. Reflexões sobre o dano social. Disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3537. Acesso em 

27 fev. 2019. 

TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1980. 

TEPEDINO, Gustavo. SCHREIBER, Anderson. As penas privadas no direito brasileiro. 

In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org.). Direitos fundamentais: estudos em 

homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

TERRAGNI, Marco Antonio. Culpabilidad penal y responsabilidad civil. Buenos Aires: 

Editorial Hammurabi, 1981. 



243 

 

 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas 

implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, v. 31, 

n. 136, p. 32-57, jun. 2006. 

THIBIERGE, Catherine. Libres propôs sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers 

un élargissement de la fonction de la responsabilité civile?). Revue Trimestrielle de Droit 

Civile, Paris, n. 3, p. 561-584, juill./sept. 1999. 

TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito civil e a constituição. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. XLI, n. 126, p. 

123-128, abr./ jun. 2002. Disponível em: http://livros-e-

revistas.vlex.com.br/vid/propriedade-privada-direito-civil-582177998. Acesso em 17 fev. 

2018. 

TRIMARCHI, Pietro. Illecito (diritto privato). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 

1970. v. XX. 

______. Rischio e responsabilità oggettiva. Milano: Giuffrè, 1961. 

TUCCI, José Rogério Cruz e. Seção V. Da coisa julgada. Arts. 502 a 508.  In: BUENO, 

Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo civil.  v. 2. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 

TUNC, André. La responsabilité civile. 2. ed. Paris: Economica, 1989. 

VENTURI, Thaís Goveia Pascolato. Responsabilidade Civil Preventiva: a proteção 

contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. 

VEYRET, Yvette. Os riscos – o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 

Tradução de Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

______. Esquisse historique sur le mot responsable. Archives de philosophie du droit, 

1977. t. 22. 

VINEY, Geneviève. Traité de droit civil – introduction à la responsabilité. 3. ed. Paris : 

LGDJ, 2008. 

VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice. Traité de droit civil – les conditions de la 

responsabilité. 3. ed. Paris: LGDJ, 2006. 

______. Traité de droit civil – les effets de la responsabilité. 2. ed. Paris: LGDJ, 2001. 

VINEY, Geneviève; KOURILSKY, Phillipe. Le principe de précaution: rapport au 

premier ministre. 15 octobre 1999. Disponível em: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000402.pdf. 

Acesso em 25 jun. 2018. 

VISINTINI, Giovanna. Atipicità dei fatti illeciti e danno ingiusto. In Dialoghi con Guido 

Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno, 2018. Disponível em: 

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/alpa/article/download/1837/1827. Acesso em 

21 fev. 2019. 

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/alpa/article/download/1837/1827


244 

 

______. Danno ingiusto e lesione di interessi legittimi. Contratto e impresa. Padova, v. 

17, n. 1, p. 9-29, gen./ apr. 2001. 

VOIDEY, Nadège. Le risque en droit civil. Press Universitaris D’Aix Marseille, 2005. 

WALDMAN, Ricardo Libel; ELIAS, Luiz Augusto da Veiga. Responsabilidade e 

antecipação: o regramento da inovação na civilização tecnológica. Revista de Direito 

Ambiental. São Paulo, v. 17, n. 67, p. 71-86, jul./ set. 2012. 

WELZEL, Hans. Derecho penal – parte general. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 

1956. 

YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito 

autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009. 

______. Da produção antecipada da prova: art. 381 a art. 383. In Teresa Arruda Alvim 

Wambier ... [et al.] (coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil: de 

acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 

brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 

ZANETI JÚNIOR, Hermes; ALVES, Gustavo Silva; LIMA, Rafael de Oliveira. A tutela 

específica contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015) nas ações coletivas em 

defesa do consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 110, p. 389-422, 

mar./ abr. 2017. 

ZANETTI, Cristiano de Sousa. Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual 

e sua fragmentação. São Paulo: Método, 2008. 

ZANNONI, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. 2. ed. Buenos Aires: 

Editorial Astrea, 1993. 

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Responsabilidad por el daño necesario. Buenos 

Aires: Editorial Astrea, 1985. 


