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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. 
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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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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. 
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