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D.1.1.1.1. Ulpiano. "Com base neste direito 

Celso nos denomina sacerdotes: pois cultuamos 

a justiça e professamos o conhecimento do bom 

e do justo, separando o justo do iníquo, 

discernindo o lícito do ilícito, desejando que os 

homens bons se façam não só pelo medo das 

penas mas também pela motivação dos 

prêmios, aspirando não à simulada filosofia, se 

não me engano, mas à verdadeira."1 

                                                 
1 Em JUSTINIANO I. Digesto de Justiniano – livro 1. Tradução: MADEIRA, Hélcio Maciel França. 
2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais; Osasco: Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, 2000, 
p. 15. (grifos nossos) 
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Resumo 

 

A presente tese tem o objetivo de apresentar e demonstrar a possibilidade da 
utilização das sanções premiais como forma de colaborar para a efetivação da 
função preventiva da responsabilidade civil. Para tanto, o trabalho apresenta uma 
primeira parte, em que analisa o fenômeno da responsabilidade civil e da 
prevenção de danos, por meio da análise histórica do instituto. Assim, partindo do 
princípio romano neminem laedere, apresenta a evolução da responsabilidade 
civil até a atualidade, na qual, diante das questões impostas pela sociedade de 
risco pós-moderna, volta seu olhar para a função da prevenção de danos. A partir 
daí o trabalho traz rápida análise da sanção premial ou positiva, dentro da Teoria 
da Norma, para, ao final apresentar a possibilidade de utilização dessas sanções, 
os prêmios, como forma de atingir o objetivo social da prevenção de danos de 
forma paralela ao uso das tutelas inibitórias e instrumentos típicos da 
deterrence.São apresentados alguns exemplos já presentes em nosso sistema, e 
que se utilizam do incentivo para a promoção da prevenção de danos. Ao final, 
apresenta-se ainda proposta, de lege ferenda, de uma cláusula geral de sanção 
premial para a responsabilidade civil, por meio do dispositivo que seria incluído na 
Lei Federal 10.406/02 (Código Civil). Conclui-se, portanto, que a previsão de 
incentivos, ex ante, seja na norma, seja no contrato, apesar de não ter a 
pretensão de garantir a completude do sistema, traz um elemento fundamental ao 
sistema da responsabilidade civil, qual seja, o de estimular ações inovadoras para 
o comportamento socialmente esperado, no sentido de evitar o mal causado pelo 
dano, ao invés de limitar-se à reparação do mal sofrido, o que nem sempre é 
possível na sua integralidade. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Prevenção de danos. Sanção premial. 
Prêmio. Sanção positiva.  
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Bayer, Sandra Regina Garcia Olivan. Récompense comme instrument de 
prévention des dommages. 2018. 166 feuilles. Thèse (Doctorat). Faculté de Droit 
de l´Université de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Résumé 

 

L´objet de cette thèse est de présenter et démontrer la possibilité d´usage de 
récompenses en vue d´une contribution à l´accomplissement de la fonction 
préventive de la responsabilité civile. À cette fin, le travail présente une première 
partie où l´analyse porte sur le phénomène de la responsabilité civile et de la 
prévention de dommages dans le cadre d´une analyse historique de l´institut. 
Ainsi, en partant du principe romain neminem laedere, le travail adresse 
l´évolution de la responsabilité civile jusqu´à l´actualité au sein de laquelle, face 
aux questions infligées par la société à risques post moderne, il tourne son regard 
vers la fonction de prévention de dommages. A partir de là le travail procède à une 
revue de la sanction prémiale ou positive, au sein de la Théorie de la Norme, et 
finalement présente la possibilité d´usage de ces sanctions, les récompenses, 
comme moyen d´obtenir l´objectif social de la prévention des dommages d´une 
façon parallèle à l´usage des recours en cessation et instruments typiques de la 
deterrence. Certains exemples sont soumis comme appliqués dans le système 
actuel qui s´utilise de cet encouragement visant à promouvoir la prévention de 
dommages. Finalement une proposition est soumise, de lege ferenda, d´une 
clause générale de sanction prémiale pour la responsabilité civile, moyennant un 
dispositif qui serait inclus dans la Loi fédérale 10.406/02 (Code Civil). On conclut 
donc que la prévision de récompenses, ex ante, inclue dans la norme ou dans le 
contrat, bien que n´ayant point la prétention de garantir l´exhaustivité du système, 
apporte un élément fondamental au système de la responsabilité civile, qui est le 
fait de stimuler les actions innovatrices pour le comportement socialement prévu, 
afin d´éviter le mal infligé par le dommage, au lieu de se limiter à la réparation du 
mal souffert, ce qui n´est pas toujours possible dans toute son intégralité. 
 

Mots-clé: Responsabilité Civile. Prévention. Sanction Prémiale. Récompense. 
Sanction positive. 
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Bayer, Sandra Regina Garcia Olivan. Il premio come strumento di prevenzione di 
danni. 2018. 166 fogli. Tese (Dottorato). Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di San Paolo, San Paolo, 2018. 

 

Riassunto 

 

La presente tese ha come obiettivo presentare e dimostrare la possibilità di 
utilizzazione di premi come forma di collaborare per l’effettuazione della funzione 
preventiva della responsabilità civile. Quindi, il lavoro presenta una prima parte, in 
cui analizza il fenomeno della responsabilità civile e della prevenzione di danni, 
per mezzo dell’analisi storica dell’istituto. In questo modo, partendo dal principio 
romano neminem laedere, presenta l’evoluzione della responsabilità civile fino ai 
giorni nostri, nella quale, dinanzi alle questioni imposte dalla società di rischio 
postmoderna, dirige lo sguardo alla funzione della prevenzione di danni. Da quel 
punto, il lavoro fa una rapida analisi della sanzione premiale o positiva, dentro 
della Teoria della Norma, per, alla fine presentare la possibilità di utilizzare queste 
sanzioni, i premi, come forma di raggiungere l’obiettivo sociale della prevenzione 
di danni in modo parallelo all’uso delle tutele inibitorie ed altri strumenti tipici della 
deterrence. Sono presentati alcuni esempi già presenti nel nostro sistema, che 
utilizzano l’incentivo per la promozione della prevenzione di danni. Alla fine, si 
presenta ancora proposta, di lege ferenda, di una clausola generale di sanzione 
premiale per la responsabilità civile, per mezzo di dispositivo che sarebbe incluso 
nella Legge Federale 10.406/02 (Codice Civile).Si conclude, quindi, che la 
previsione di premi, ex ante, sia nella norma o nel contratto, nonostante non vi sia 
la pretesa di garantire la completezza del sistema, offre un elemento 
fondamentale al sistema della responsabilità civile, ovvero, quello di stimolare 
azioni innovatrici al comportamento socialmente aspettato, nel senso di evitare il 
male causato dal danno, piuttosto che limitarsi a riparare il male subito, cosa non 
sempre possibile nella sua integralità. 

 

Parole-chiave: Responsabilità civile. Prevenzione. Sanzione premiale. Premio. 
Sanzione positiva. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A prevenção de danos demonstrou ser, na última década, a nova fronteira 

da responsabilidade civil. 

 No curso da história, depois de passar pela vingança coletiva, pela 

vingança privada, ter sua regulação por meio das penas privadas, seguida da 

interpretação dessas regras que deu a ela caráter de ressarcimento, a 

responsabilidade civil, assim denominado, historicamente, o fenômeno 

ressarcitório de um dano culposamente provocado, não se mostrou mais 

suficiente. 

 Então, passamos a assistir a um segundo processo “evolutivo”: da culpa 

passou-se, primeiramente de forma excepcional, mas aos poucos de forma cada 

vez mais regular, ao risco produzido como fundamento do dever de indenizar. 

Isso sem esquecer-se da utilização da presunção de culpa, muitas vezes utilizada 

pelos tribunais, e prevista na própria legislação, em situações de dificuldade 

enorme para a vítima de comprovação da negligência ou imprudência da conduta 

lesiva. Como forma de assegurar a indenização, vem, depois, a ideia de 

socialização desse valor como meio de garantir ainda mais a vítima, com os 

sistemas da ampla securitização. 

 O fato é que esse caminhar histórico desprezou, em certa medida, o 

mandamento inicial, alicerce fundamental do direito de danos: o princípio do 

neminem laedere. O princípio que nos diz que não devemos causar danos a 

outras pessoas acaba desprestigiado quando se sabe que o seguro arcará com 

todas as consequências negativas do dano. O resultado obtido, que foi 

estatisticamente vislumbrado na experiência de outros países, como a Nova 

Zelândia, mostrou que esse sistema não privilegia a diligência humana. Isso 

porque, não importa sua conduta, os danos serão ressarcidos. 

 Naturalmente, essa opção é devida a uma constatação nas sociedades 

industriais, que se tornam pós-industriais, de que para a aceleração da produção 
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obviamente não pode garantir-se a mesma segurança de um sistema com menor 

produtividade. Então, a atividade produtiva é portadora de bem-estar coletivo, 

num ciclo de riqueza, apesar de criar maior quantidade de danos e uma 

dificuldade maior de identificação do culpado2. Nesse plano, a responsabilidade 

civil deixa de ter somente caráter sancionatório para ter também caráter de 

eficiência no grau de bem-estar.3 

 O aumento de acidentes acabou por gerar maior custo social, por causa do 

aumento de danos, que são redistribuídos pelo sistema de seguro, que se torna 

mais custoso para a própria sociedade. Nesse caso, então, contradizendo-se à 

ideia inicial, nem sempre a renda mantém o mesmo grau de bem-estar, com a 

diminuição da qualidade de vida. Senão, a solução seria fácil: bastaria manter-se 

um bom sistema de seguro, ao invés de gastar-se com a prevenção do dano. Mas 

a realidade é exatamente contrária, ou seja, o sistema só se torna eficiente à 

medida que previne a ocorrência de dano. Essa visão é inclusive compatível com 

a dos autores que se dedicam à análise econômica do Direito. 

 Assim, nos últimos anos, vimos assistindo a um novo momento: o da busca 

de instrumentos de prevenção do dano futuro, como forma de respeito à regra 

basilar do neminem laedere, que é, afinal, o que preenche o anseio social de que 

não sejam produzidos danos. 

                                                 
2 Conforme TOMASEVICIUS Filho. Eduardo. A política nacional dos resíduos sólidos no 
funcionamento do sistema econômico. Em Augusto Guzzo Revista Acadêmica, v. 1, 2015, p. 260: 
“Ao longo do século XX e também no século XXI, estimulou-se ainda mais o consumo de 
produtos, mesmo quando deles não se precisava, justamente para que as economias dos países 
continuassem a manter-se em pleno funcionamento. Afinal, a queda do consumo por 
desnecessidade de novos produtos e serviços faz com que o comércio venda menos, lançando 
trabalhadores ao desemprego; do mesmo modo, menor consumo leva as indústrias a produzirem 
menos, necessitando de menos trabalhadores, lançando-os igualmente ao desemprego. Menos 
produtos sendo fabricados, menos recursos naturais serão necessários, levando outros 
trabalhadores ao desemprego. Somados todos esses fatores, diversos prestadores de serviços, 
como os transportadores, levarão menos produtos. Por fim, o Estado, que vive da arrecadação de 
tributos incidentes sobre a atividade econômica, terá menos recursos”. 
3 Conforme VINEY, Geneviève. Le Déclin de la Responsabilité Individuelle. Paris: LGDJ, 1965, 
333, que afirma que “un système d´indemnisation restreint aux seuls dommages provenant d´une 
faute prouvée apparaît, en effet, insuffisant dans une conjoncture économique et une civilization 
matérielle qui rend cette prevue de plus en plus difficile à cause de la complexité accrue des 
mécanismes générateurs de préjudices: mécanismes physiques dont les découvertes 
contemporaines et leur utilisation ont démesurément accru le potentiel de danger en même temps 
qu´elles en rendaient le maniement et le contrôle plus délicats, mécanismes humains également 
qui, dans un système largement collectivisé, rendent pratiquement impossible l´identification de 
l´auteur d´un dommage issu d´un acte auquel ont participé un grand nombre d´individus intégrés 
dans un même organisme.” Tendo em vista essa formas de produção da atualidade, portanto, o 
privilégio deve ser o de reparação da vítima por meio de técnicas de indenização coletiva. 
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 Nessa busca, vimos os estudos de teoria da prevenção4, perseguindo o 

resultado esperado por meio da sanção punitiva. O dano se evita por meio da sua 

punição, seja a posteriori, o que causa o respeito à regra geral pelo medo da 

consequência, seja pelo uso de tutelas inibitórias, verdadeiras punições ex ante, 

que acabam ganhando lugar de destaque nesse panorama atual. 

 Tanto as formas primitivas de sanção do dano, como a vingança, mas 

principalmente a pena privada (sanção a um ato privado, derivada de uma ação 

intentada por um privado – actio poenalis, resultando numa aflição ao réu 

derivada da imposição de uma diminuição patrimonial imposta com caráter 

punitivo, e não ressarcitório5), que encontra resquícios até hoje em nosso 

ordenamento de maneira bastante aparente e, de forma mais genérica, o caráter 

punitivo de algumas indenizações, sobretudo no campo dos danos morais (os 

chamados “punitive damages”), sempre são, mais do que o desejo do castigo, a 

forma, talvez imperfeita, que o homem tem de buscar a prevenção do dano pela 

punição6.  

 O que buscamos nesse trabalho é trazer uma nova ideia de promoção da 

prevenção dos danos, por meio das chamadas “sanções” positivas ou premiais, 

assim tidas como as previsões normativas de consequências positivas àquele que 

cumpre o mandamento contido na norma. Assim, ao invés de dissuadir uma 

pessoa de praticar conduta negligente ou imprudente, em função do medo da 

punição esperada como consequência, a lógica aqui proposta é a contrária: a de 

                                                 
4 Ao mencionarmos a teoria da prevenção, entendemos a mesma, conforme LOPEZ, Teresa 
Ancona (em Responsabilidade civil na sociedade de risco. Em: Sociedade de Risco e Direito 
Privado. LOPEZ, Teresa Ancona, LEMOS, Patrícia Faga Iglecias e RODRIGUES Jr., Otavio Luiz 
Rodrigues (coordenadores). São Paulo: Atlas, 2013, p. 06), a ser aplicada quando “o risco de dano 
é concreto e real. Na verdade, estamos diante do perigo, que é o risco conhecido”, enquanto que a 
precaução é um conceito que “deve ser aplicado no caso de riscos potenciais ou hipotéticos, 
abstratos, e que possam levar aos chamados danos graves e irreversíveis. É o ‘risco do risco’.” 
Também trataremos no trabalho, portanto, do princípio da precaução, apesar de parecer ter seu 
âmbito de utilização ainda restrito aos microssistemas, como os do Direito Ambiental e do Direito 
do Consumidor. 
5 Conforme MARTINS-COSTA, Judith e PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função 
punitiva (punitive damages e o Direito brasileiro). Em Revista da AJURIS, Porto Alegre, n. 100, 
dez. 2005, p. 17. 
6 Conforme afirma Cesare BECCARIA, “Melhor prevenir os crimes que puni-los. Esta é a finalidade 
precípua de toda boa legislação, arte de conduzir os homens ao máximo de felicidade, ou ao 
mínimo de infelicidade possível.” Em Dos delitos e das penas. Tradução CRETELLA Jr., J., e 
CRETELLA, Agnes. 2ª edição revista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, 129. 
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persuadir o agente a agir conforme o mandamento legal ou contratual, a fim de 

obter o benefício previsto para a boa conduta. 

 Ora, o princípio do alterum non laedere não afirma que o outro deva ser 

ressarcido quando for lesado. Funciona mais, na verdade, como um mandamento: 

não lesar o outro. O direito deve colocar-se, então, a dar cumprimento a esse 

mandamento, o dever originário, antes que seja o mesmo infringido. E, na 

verdade, acaba por ser esse o anseio social, já mencionado acima. 

 O sistema de prevenção de danos por meio da dita “sanção” premial não 

tem por objetivo substituir a responsabilidade civil ou mesmo o sistema da busca 

da prevenção por meios punitivos. Mas vem para agregar um novo valor: o de 

reforço das boas práticas como o comportamento socialmente esperado, o de 

premiação da pessoa prudente, que hoje não se vê valorizada, diante da lógica de 

socialização dos prejuízos causados pelos menos cuidadosos. 

 Num momento histórico de tamanho desapego ao que se entendia, no 

passado, por “bons costumes”, com o advento do homem da pós-modernidade7, é 

preciso que o Direito continue mostrando qual o caminho certo a seguir, não 

somente pela pena ao comportamento indesejado, mas também pelo prestígio da 

conduta adequada. Dessa forma, por meio do uso da função promocional do 

Direito, assim denominada por NORBERTO BOBBIO8, educa o Estado os 

indivíduos para o objetivo da paz social. 

 Assim, diante do momento de crise de valores que vive nossa sociedade, 

diante da volatilidade presente na atualidade, conforme a análise de BAUMAN9, 

                                                 
7 Como pondera BAUMAN, Zygmunt (Vida líquida. Tradução de MEDEIROS, Carlos Alberto. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 10), “ ‘Destruição criativa’ é a forma como caminha a vida 
líquida, mas o que esse termo atenua e, silenciosamente, ignora é que aquilo que essa criação 
destrói são outros modos de vida e, portanto, de forma indireta, os seres humanos que os 
praticam. A vida na sociedade líquido-moderna é uma versão perniciosa da dança das cadeiras, 
jogada para valer. O verdadeiro prêmio nessa competição é a garantia (temporária) de ser 
excluído das fileiras dos destruídos e evitar ser jogado no lixo”. Desse modo, valores de ontem 
cedem rapidamente lugar a novos, de tal forma que a resposta do Direito tem que ser também 
compatível com a sociedade atual, embora pareça que essa resposta esteja fadada a sempre 
fazer-se presente de maneira atrasada, tamanha a rapidez desse processo. 
8 Em Da estrutura à função – Novos estudos da Teoria do Direito. Tradução de VERSIANI, Daniela 
Beccaccia. Barueri: Manole, 2007. 
9 Conforme nota 7. 
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seguida em terras brasileiras por EDUARDO BITTAR10, interessou-nos perguntar 

de que forma o direito pode não somente punir o mal pelo castigo, mas promover 

o bem pelo incentivo, dentro do tema do neminem laedere. Parece-nos claro que 

as pessoas não querem sofrer danos e que estão dispostas a não provocá-los 

aos demais. Mas de que forma o Direito pode incentivar tal conduta de modo a 

diminuir a incidência da responsabilidade civil? 

Se existe um esboço de consenso de que, com a pós-modernidade e com 

a assunção de um novo papel pelo Estado, de promoção do bem comum, o 

Direito passou a valer-se da antiga ideia de prêmio como incentivo à conduta 

desejada, entendemos adequado o uso do mesmo estratagema para o âmbito 

privado da responsabilidade civil, seja em nível contratual seja extracontratual. A 

ideia é a de importar a experiência desse uso, que se tornou crescente em áreas 

bem demarcadas, para o âmbito geral da responsabilidade civil. Isso parece 

encaixar como uma luva no estado atual dos estudos de responsabilidade civil, na 

qual se tornou marcante a defesa do princípio da prevenção e da precaução como 

meios de garantir um mínimo de qualidade de vida sustentável diante dessa 

mesma sociedade de riscos que permeia a pós- modernidade. 

 O trabalho encontra-se estruturado em três grandes eixos, ou partes: a 

primeira, referente ao instituto da Responsabilidade Civil, traça o seu percurso 

histórico, desde a Antiguidade, até os dias atuais; a segunda, que diz respeito ao 

estudo do prêmio, seja ele nomeado sanção premial, sanção positiva, incentivo ou 

recompensa, bem como o seu enquadramento na função promocional do Direito; 

a terceira e conclusiva, voltada à análise seja de exemplos em nossa legislação, 

seja de práticas consolidadas na experiência contratual recente, mas sempre 

visando à promoção do neminem laedere, pelo modo premial. Culmina com o 

objetivo da presente tese, de vislumbrar uma regra geral de incentivo à prevenção 

do dano por meio da sua promoção.  

                                                 
10 Em O direito na pós-modernidade. 3ª edição modificada e atualizada. São Paulo: Atlas, 2014, p. 
01. Segundo o autor, ao esclarecer a escolha do seu tema de estudo, “A pós-modernidade é 
discutida menos como um anseio teórico ou um fetiche acadêmico e mais como um estado de 
coisas assumido, pois inevitável, presente e fortemente sentido pela sociedade, como um conjunto 
de mutações que vêm sendo provocadas em diversas dimensões, projetando-se em abalos 
marcantes sobre os conceitos modernos, sob o manto dos quais se conduzia a vida, se 
organizavam as instituições, se agia socialmente, se estruturavam os relacionamentos humanos, 
se concebiam as regras morais e jurídicas etc.” 
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PARTE 1. A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ATÉ O 
MOMENTO ATUAL  

 

1.1. SOBRE A NECESSIDADE DE UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 No trabalho de livre docência de GISELDA HIRONAKA, a autora levanta a 

questão de ser devida uma introdução histórica ou não, em um trabalho 

acadêmico, sobretudo em tema de responsabilidade civil, concluindo que a 

historiografia jurídica "é um percurso que não pode e não deve restar 

desdenhado"11, porque tem "a tarefa de mostrar se há - e se houver, por que é 

que há - algum nexo histórico ou causal entre o direito de agora e as suas 

origens"12, em "uma investigação das relações que cada instituição guarda com 

as concepções que lhe deram origem, ou que ainda são a sua base".13 

 É bem verdade que o tema do presente trabalho não parece guardar uma 

conexão forte com a história, pois parece apresentar algo novo, sem experiências 

conhecidas no passado. Afinal, tratar da responsabilidade civil ultrapassando a 

ideia de condenação, de valor a ser indenizado, de necessidade da ocorrência do 

dano, é tratar de uma responsabilidade civil que parece não ter lastro histórico. 

Mas essa é somente uma primeira impressão. Aliás, como pondera REGINA 

VERA VILLAS BÔAS, "os indícios da existência do instituto da Responsabilidade 

estão ligados ao aparecimento do homem, a partir do momento em que 

necessitou - à satisfação de seus interesses individuais - alterar  sua conduta em 

favor das necessidades do grupo"14, conduta essa, que, ao que nos parece, 

nunca se limitou ao puro ressarcimento.  

                                                 
11 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p. 11. 
12 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 11. 
13 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 11. 
14 Em Marcos históricos relevantes da história da responsabilidade civil. Em NERY, Rosa Maria de 
Andrade; DONNINI, Rogério. (Org.). Estudos em homenagem ao Professor Rui Geraldo Camargo 
Viana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 428. 
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 Também ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA 

BARBOSA, ao tratar de tema bastante inovador em relação à responsabilidade 

civil (a precaução como fundamento da imputação delitual) viu-se na necessidade 

de justificar a escolha pela realização de digressão histórica, tendo em vista o 

"condicionamento histórico" do tema, mais do que em outros campos do Direito 

Privado.15 Mas a própria autora faz a seguinte ponderação: "O calcorrear dos 

tempos remotos só parece fazer sentido se através desse percurso conseguimos 

perceber os paradigmas de que somos herdeiros directos e os fundamentos mais 

profundos dos nossos modos de ver as coisas."16 

 O presente trabalho quer vislumbrar o fenômeno da responsabilidade civil 

pelo viés da prevenção do dano por meio do incentivo da boa conduta e isso 

parece não guardar relação com o fenômeno histórico da responsabilidade civil. 

Afinal, o pressuposto atual é o da sociedade da pós-modernidade, tão distinta dos 

momentos anteriores, tão demarcada pelos avanços científicos realizados após a 

Segunda Guerra Mundial17. Uma sociedade onde tudo é efêmero e líquido, onde 

as condutas carecem cada dia mais de eticidade espontânea, fenômeno não 

conhecido anteriormente18. Diante de novo pressuposto, novo o remédio a ser 

empregado. 

 Porém, a análise histórica que aqui se pretende fazer é a do sentido e da 

incidência do princípio neminem laedere, de forma a voltar ao ponto de partida, o 

                                                 
15 Em Liberdade vs. Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual? 
Considerações a propósito dos cable cases. Coimbra: Almedina, 2006, p. 107, onde a autora 
ressalta a premência do recurso às "considerações de caráter histórico", justificando-se com base 
na lição de HEINZ KÖTZ, em sua obra Deliktsrecht, segundo o qual, conforme citação da autora 
"as referências históricas não têm aqui um mero sentido antiquário ou enciclopédico, sendo antes 
necessárias para uma melhor exposição da matéria". 
16 Em Liberdade vs. Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., 
p. 169. 
17 Conforme José Eduardo Campos de Oliveira FARIA, "Os nossos mecanismos, conceitos e 
instituições jurídicas, tudo o que concebemos entre os séculos XVIII, XIX e XX entraram em um 
processo de desarrumação em função de uma sociedade mais complexa. Ocorre, sobretudo, após 
a segunda metade do século XX, com o avanço da tecnologia, quando há um brutal processo de 
complexificação da vida social. A economia é altamente diferenciada, heterogênea e a sociedade 
também. De tal maneira que os mecanismos utilizados pelo Estado há cerca de duzentos anos 
ficaram simples demais para problemas complexos demais." Em entrevista dada ao Jornal do 
Advogado, ano XLII, nº 427, maio de 2017. 
18 Segundo Zygmunt BAUMAN, "Hoje, os padrões e configurações não são mais 'dados', e menos 
ainda 'auto-evidentes'; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em seus 
comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte de seus 
poderes de coercitivamente compelir e restringir." Em Modernidade Líquida. Tradução DENTZIEN, 
Plínio. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 14. 
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de que o que não se deseja é o dano. Assim, não percorreremos de modo 

profundo o conhecido avanço da responsabilidade civil, desde a vingança, a lex 

Aquilia de damno, passando pelos institutos medievais de punição, chegando à 

necessidade do desenvolvimento da noção de risco, durante a sociedade 

industrial, ou seja, não trataremos profundamente da história do instituto que 

garante à vítima a resposta pelo dano que sofreu. Mas buscaremos tratar das 

tentativas, em diferentes momentos históricos, de evitar a ocorrência do dano. 
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1.2. ESTAMOS TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL? 

 

 A expressão “responsabilidade civil”, ao contrário do que muitos pensam, 

não é romana19, não está presente nos primórdios das regras que tratam de 

indenizar o dano, nem mesmo tem relação com a lex Aquilia de damno, com a 

qual sempre pareceu ter grande relação. 

 Com efeito, SANDRO SCHIPANI20 revela que o termo responsabilitas não 

está presente no latim, como ocorre com as línguas latinas modernas. E, nessas, 

o uso do termo responder sempre esteve ligado à resposta a uma pergunta 

(alusão às fórmulas romanas de “Spondes? Spondeo”21, presentes na realização 

de negócios jurídicos), até que passou a ter uso político no Direito Inglês, nos 

debates parlamentares. Apesar de os ingleses possuírem termo próprio para o 

vocábulo responder (answer), faziam uso do termo de origem latina (respound) 

para referir-se à conduta de prestar contas.  

 É, portanto, no debate parlamentar22 que a palavra responsible e 

responsibility aparecem na língua inglesa e, desse ambiente, fácil é compreender 

como vem absorvida pelos franceses da época da Revolução (que têm a 

monarquia constitucionalista inglesa como um exemplo), primeiramente adstrita a 

                                                 
19 Conforme SCHIPANI, Sandro. Schede sull´origine del termine responsabilità (contributo per una 
riflessione su problemi dell´elaborazione del concetto sistematico generale designato da tale 
termine). Em Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni, 1. Milão: Giuffrè, 1995, p. 885, em 
que afirma que os testemunhos até o momento encontrados são de que o uso do termo tenha 
pouco mais do que dois séculos. 
20 Em Schede sull´origine del termine responsabilità, cit., p. 885 e ss. 
21 ALVARO VILLAÇA AZEVEDO ressalta a origem etimológica da palavra responsabilidade, como 
descendente "do verbo latino respondere, de spondeo, primitiva obrigação de natureza contratual 
do direito quiritário, romano, pela qual o devedor se vinculava ao credor nos contratos verbais". 
Em Proposta de Classificação da responsabilidade objetiva: pura e impura. Em Revista dos 
Tribunais, vol. 698, 1993, p. 07. 
22 SCHIPANI menciona que “É in questi contesti che si ritiene generalmente che sarebbe 
testimoniato per la prima volta ‘responsibility’ (a. 1766) per la responsabilità ministeriale: ‘If 
responsibility was once removed, where could a criminal be found? Not on the throne, for the King 
can do no Wrong, not in Administration, for where they are not consulted, they cannot be 
responsible: That house therefore must suffer every measure, however injurious it might prove, to 
pass unnoticed, if they not stand forward and maintain that constitutional doctrine, which declares, 
that for every measure there shall be a responsible agent’.” Em Schede sull´origine del termine 
responsabilità, cit., p. 902. 
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esse contexto político e posteriormente difundida para outros ambientes23, como o 

Código Civil Francês de 1804, em que o termo ganha uso para tratar daqueles 

que respondem por faute alheia. A partir dessa menção em tal monumento 

legislativo, espraiou-se para outras línguas, outros códigos e para, enfim, um uso 

mais genérico do termo responsabilidade. 

 Assim, a responsabilidade civil é deste modo denominada porque trata de 

alguém "responder", no sentido de assumir a responsabilidade, pelos prejuízos 

causados por alguma pessoa, o que de início, no Código francês, dizia respeito à 

questão da responsabilidade por fato de terceiro. Assim, eu não sou o agente, 

mas o responsável pelo dano causado, "eu respondo por ele". ANTONIO LA 

TORRE24 salienta o fato de que o Código Civil Francês usa o termo "est 

responsable" (é responsável) onde outras legislações (como o Código do Reino 

das duas Sicílias, de 1819) mencionavam "è tenuto" (é obrigado), sendo usada a 

ideia de "garantia (e não responsabilidade) para indicar a posição devedora de 

quem deve responder por fato alheio".25 

 Somente no início do Século XX a doutrina se rende ao uso do novo jargão 

'responsabilidade' de forma genérica, não mais somente relacionado aos fatos de 

terceiro ou da administração pública, uso esse que antes era evitado no lugar dos 

antigos termos legais "delitos e quase delitos". Esse uso em expansão acabou 

consagrado no Código Civil Italiano de 194226. Essa afirmação pode verificar-se 

na escolha das palavras usadas pelos nosso codificadores. Hoje, tão solidificada 

está a ideia que, no Código Civil Brasileiro de 2002, encontramos a expressão 

"Da Responsabilidade Civil" a denominar o título IX do Livro I da Parte Especial, 

enquanto que no Código Civil Brasileiro de 1916, apesar do uso constante do 

                                                 
23 A respeito da aparição do vocábulo responsabilité na língua francesa, GISELDA HIRONAKA 
traz interessantes apontamentos que referem que a primeira menção à palavra, em 1788, foi 
reconhecida pela Académie Française em 1798. A menção se encontrava no Dictionnaire critique 
de la langue française, publicado em Marselha, para tratar exatamente da responsabilidade do 
Governo. Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 65. 
24 LA TORRE, Antonio, em Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile. Em Roma e 
America. Diritto Romano Comune – Rivista di Diritto Dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in 
Europa e in America Latina, vol. 8. Modena: Mucchi Editore, 1999, p. 111. 
25 Tradução livre de: " garanzia (e non responsabilità) per indicare la posizione debitoria di chi deve 
rispondere del fatto altrui". 
26 Conforme LA TORRE, Antonio, em Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, cit., p. 
113. 
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termo "responsabilidade" e "responsável", essa mesma matéria era denominada 

"Das obrigações por atos ilícitos". 

 De todo modo, o ramo do Direito Civil hoje denominado responsabilidade 

civil acabou abarcando todos os fenômenos relacionados ao chamado direito de 

danos, inclusive sua faceta punitiva e sua intenção preventiva.27 Não é incomum 

encontrarmos textos que falam de responsabilidade civil preventiva, muito embora 

seja uma digressão lógica o fato de que, se houver a prevenção, não há o dano, e 

portanto, não haverá responsabilidade28, no sentido de que não haverá pelo que 

responder. 

 Apesar da lógica de tal raciocínio, a doutrina tem feito uma escolha pelo 

uso sistemático da expressão responsabilidade civil. TERESA ANCONA LOPEZ 

afirma que com o princípio da precaução "nasce a responsabilidade preventiva, 

que funcionará ao lado da responsabilidade reparadora ou clássica"29, sendo que 

"ambas são necessárias, pois, caso o dano não consiga ser evitado, deverá ser 

reparado integralmente por seu autor ou pelo seguro".  

 Utilizaremos, portanto, o termo responsabilidade em consonância com a 

melhor doutrina, pela tradição que o termo carrega, acatando a ideia defendida 

em tese de KEILA PACHECO FERREIRA30, de que trata-se, na verdade, de "um 

sistema jurídico dialógico, o que permitirá a coexistência e a articulação interna de 

regras destinadas à reparação (Responsabilidade Civil Reparatória), outras 

                                                 
27 LA TORRE, inclusive, entende que a força desse termo tem dois grandes motivos: o alto grau 
de abstração da expressão, o que lhe dá grande capacidade de dominar toda a área de estudo do 
fenômeno dano e do consequente ressarcimento; e também o fato de que o termo casa melhor 
com a então recém chegada teoria do risco do que a antiga ideia de delitos, já que a culpa não se 
encontra sob análise, o que retira a característica de castigo da reparação devida. Em Genesi e 
Metamorfosi della Responsabilità Civile, cit., p. 114 e 115. 
28 Conforme DONNINI, Rogério. Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere. 
Em DONNINI, Rogério e NERY, Rosa Maria de Andrade (coordenadores). Responsabilidade civil: 
estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 490, “Não haverá responsabilidade civil se inexistir dano, como dissemos, o 
que significa dizer que a prevenção de danos não integra o rol dos pressupostos da 
responsabilidade civil”. Contudo, no dia a dia, a prevenção de danos tem sido colocada dentro do 
grupo “responsabilidade civil”. A esse respeito, cite-se como exemplo a tese de doutoramento de 
KEILA PACHECO FERREIRA, defendida em 2014 na Faculdade de Direito da USP, que recebeu 
o nome de Responsabilidade civil preventiva, a demonstrar que a prevenção de danos, apesar de 
evitar a responsabilidade, pela ausência de danos, é estudada na matéria “Responsabilidade civil”. 
29 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 
2010, p. 17. 
30 Em Responsabilidade civil preventiva– função, pressupostos e aplicabilidade. Tese de 
doutorado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2014, p. 3. 
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dirigidas à prevenção (responsabilidade Civil Preventiva), além, daquelas 

dedicadas à garantia da indenização (Socialização de Danos)." 

 Também outra tese, de THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, com o 

mesmo título, justifica a escolha por unir a ideia de prevenção à expressão 

responsabilidade civil, porque "objetiva-se sustentar a necessidade de uma 

possível sistematização da prevenção no direito da responsabilidade civil, que só 

se torna viável a partir do reconhecimento de que, muito mais que funcionalizar o 

instituto, a prevenção, na verdade, o refundamenta, legitimando-o no contexto da 

sociedade atual."31 

 De todo modo, a própria autora esclarece que há certa diferença entre os 

dois modelos de responsabilidade: a responsabilidade civil repressiva deve ser 

encarada de forma diversa da responsabilidade civil preventiva, vista como 

verdadeiro dever jurídico: 

"Se, por um lado, a responsabilidade civil repressiva constitui categoria  de 
obrigação derivada do interesse do credor na reparação de danos 
sofridos, por outro, a responsabilidade preventiva não deve ser encarada 
como obrigação propriamente dita, senão como verdadeiro dever jurídico, 
seja ele compreendido como instrumental, lateral ou acessório, no intuito 
de proteger o adimplemento contratual (no campo da responsabilidade 
negocial), seja ele compreendido como originário, decorrente do princípio 
neminem laedere (no campo da responsabilidade extracontratual)."32 

  

                                                 
31 Em Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela 
inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 89. 
32 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a 
violação dos direitos e a tutela inibitória material, cit., p. 235. 
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1.3. DIREITO ROMANO E O PRINCÍPIO NEMINEM LAEDERE 

 

1.3.1. Origem remota da responsabilidade civil 

 Como sempre se repete, a responsabilidade é um fenômeno da vida em 

sociedade. O ser humano, como ser social, sempre necessitou das relações com 

outros seres humanos, desde aqueles que passaram a fazer parte de seus 

grupos, até os pertencentes a outros grupos, seja pela necessidade da permuta, 

seja para evitar a guerra, que era potencialmente causa de sua destruição. "Em 

todas essas circunstâncias, em tese, o homem conhece noções de respeito, 

obediência, deveres, regras, limites e direito na luta pela sua sobrevivência e pela 

sobrevivência harmônica de seu grupo"33. Ou seja, a noção de responsabilidade 

sempre esteve inserta, desde quando podemos vislumbrar traços arcaicos de 

regras de Direito. 

 Conforme ressalta GISELDA HIRONAKA, ao falar das origens da 

responsabilidade civil, "o instituto jurídico é tão antigo quanto a própria história do 

homem e a origem do direito, ele mesmo. Aliás, nem se sabe, exatamente como 

surgiu o instituto, nem quais foram seus inaugurais contornos”. Sabemos que, 

mais antigos do que os testemunhos do Direito Romano deixados a esse respeito, 

já existiam textos falando da vingança no Código de Hammurabi (de cerca de 

1750 a.C.)34, bem como no próprio Pentateuco, parte do Antigo Testamento da 

Bíblia, que trazia a regra do Talião35.  

                                                 
33 Conforme REGINA VERA VILLAS BÔAS, em Marcos históricos relevantes da história da 
responsabilidade civil, cit., p. 429. 
34 Conforme se lê nos parágrafos § 196 a 201, que prevê a aplicação do princípio do Talião em 
casos de lesão, desde que de cidadãos livres por cidadãos livres. Conforme BOUZON, Emanuel. 
O Código de Hammurabi. Introdução, tradução do texto cuneiforme e comentários. 9ª edição. 
Petrópolis: Vozes, 2001, p. 181 e s. 
35 É o que encontramos em Levítico, 24, 17-20: "Todo aquele que ferir mortalmente um homem 
será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar: vida por 
vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim lhe fará a ele: fratura por fratura, 
olho por olho e dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez a seu próximo." Assim também em 
Êxodo, 21, 23-25: "Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por 
dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe." 
Em Bíblia Sagrada - tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos 
Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica). 209ª edição. São Paulo: Ave Maria, 2016. 
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 Há, contudo, antes disso, um registro mais antigo, de cerca de 2.000 a.C., 

anunciado por essa autora, e que corresponderia à cópia das Leis de Eshnunna, 

reino próximo à atual Bagdá, de origem semita, que traz um conjunto de regras 

baseadas em casos concretos, e que teriam sido promulgadas em 4.000 a.C. 

Esse conjunto de leis traria já referência à vingança.36 

 No Direito Romano, é fato que a vingança se coloca dentro da categoria 

pena, sofrida fisicamente pela própria pessoa, até o advento da Lex Poetelia 

Papiria de nexis, de 326 a. C, que converteu as obrigações em patrimoniais e não 

mais físicas, ao afirmar que a satisfação do credor deveria se dar com os bens, 

não o corpo do devedor. 37 

 Mas mesmo na análise da vingança que afligia o corpo do agressor, 

sabemos que houve um caminho de evolução, para estabelecer-se um limite que 

impedia os excessos, a chamada lei de Talião. Assim, a vingança permitida dava-

se no limite exato do mal que havia sido causado. Essa regra, utilizada em 

diversas civilizações antigas, como demonstram os textos já mencionados, 

também encontra previsão na Lei das Doze Tábuas, do Sec. V a. C., embora aqui 

já atenuada pelo fato de aplicar-se subsidiariamente, caso as partes não 

chegassem a um acordo.38 

 A questão que se dá é: a reação vingativa tinha aqui algum papel 

preventivo? Ora, sabemos que toda punição tem por fim educar ao bom 

comportamento, desestimulando a prática do ato punido. Mas também não 

devemos imaginar que esse fosse o raciocínio, à época. Segundo LA TORRE, 

                                                 
36 Conforme HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Em Tendências atuais de 
responsabilidade civil: marcos teóricos para o direito do século XXI. Em DINIZ, Maria Helena e 
LISBOA, Roberto Senise (coordenadores). O Direito Civil no Século XXI. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 213 a 216. 
37 Conforme ensina LA TORRE, Antonio, em Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, 
cit.,p. 63. 
38 A regra dizia "si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. A expressão "ni cum eo pacit" a 
significar exatamente que o talião se aplicaria se não houvesse pacto entre as pessoas. Conforme 
LA TORRE, Antonio. Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, cit., p. 62. Embora, como 
salienta THOMAS MARKY, "no início, dependia exclusivamente do arbítrio do ofendido aceitar ou 
não tal resgate, bem como a fixação do seu montante." Em Curso Elementar de Direito Romano. 
4ª edição. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 134. Giselda HIRONAKA esclarece que a Lei das XII 
Tábuas é a lei que "produziu a transição da composição voluntária para a composição legal sem, 
contudo, perder o viés de considerar a pena como o preço da vingança, distanciada ainda do 
modelo indenizatório." Em Tendências atuais da responsabilidade civil, cit., p. 216. 
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citando BISCARDI39, mais do que um direito, a vingança privada constituía um 

dever social, ou seja, que deveria ser praticado não pelo intuito de evitar novos 

danos, mas, independente da vontade da vítima, deveria praticar como forma de 

prestar contas à sociedade do cumprimento de seu dever de cidadão honrado40. 

 Contudo, com o passar do tempo, a ideia de pena supera a de vingança, 

tanto que quando novas regras passam a ser aplicadas, com o fim da vingança, 

notadamente a lex Aquilia de damno, mas já em vários trechos da Lei das Doze 

Tábuas, subsiste a ideia de pena. Isso porque, como diferencia LA TORRE,  

" a vingança tende a infligir um mal contra um mal, para satisfazer o 
ofendido não de outro modo que golpeando ou destruindo a pessoa do 
culpado; a poena, por outro lado, tem a finalidade de evitar a esse último o 
mal que o ameaça, preservando-lhe o corpo com um meio pacífico, que é 
o de espiação pelo ofensor e de reparação para a vítima".41 

 

 O fato de falarmos em pena não significa, de todo modo, que estamos 

excluindo o caráter indenizatório dessas condenações. Isso porque no Direito 

Romano "faltava a distinção nítida entre punição e o ressarcimento do dano. A 

consequência jurídica do delito no direito romano era, apenas, a sua punição, e 

esta punição servia também para satisfazer o ofendido do dano que sofrera"42. A 

separação desses dois aspectos surge muito mais tarde, quando da separação 

entre Direito Civil e Direito Penal e quando a actio legis Aquiliae adquire natureza 

reipersecutória, em lugar da anterior natureza penal. 

  

                                                 
39 Diritto greco antico, apud LA TORRE, Antonio. Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, 
cit., p. 61. 
40 Não devemos esquecer também que esse dever de vingar-se tinha fundamento na religiosidade 
que impregnava as regras de convivência social nos períodos mais primitivos, situação que se vê 
modificada sobretudo a partir de Sócrates, em que ocorre a substituição da ideia de satisfação da 
Divindade pela satisfação da comunidade. Conforme REGINA VERA VILLAS BÔAS, em Marcos 
históricos relevantes da história da responsabilidade civil, cit., p. 435 e 438. 
41 Tradução livre de: "la vindicta tende a infliggere un male contro un male, per soddisfare l´offeso 
non in altro modo che colpendo o annientando la persona del colpevole; la poena, invece, ha lo 
scopo di evitare a quest'ultimo il male che lo minaccia, preservandone il corpo con un mezzo 
pacifico, che é di espiazione per l'offensore e di riparazione per la vittima". LA TORRE, Antonio. 
Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, cit., p. 65. 
42 Conforme MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 4ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 133. 
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1.3.2. Alterum non laedere 

 O princípio do alterum non laedere constante do Digesto de Justiniano, em 

D. 1.1.10.1, de Ulpiano, vem apresentado com outros dois: “os preceitos de direito 

são estes: viver honestamente, não lesar outrem, dar a cada um o que é seu”43, e 

neles percebe-se forte influência helenística, fruto da conquista de Roma sobre a 

Grécia, que acabou por trazer à Cidade eterna a cultura e a filosofia grega. Esse 

três preceitos jurídicos, reunidos aqui, constituem-se uma síntese de todo o 

ordenamento jurídico. 

 À primeira vista já podemos visualizar uma diferença com os demais 

princípios. Enquanto "dar a cada um o que é seu" e "viver honestamente" são 

formulações que demandam um comportamento positivo44, o "neminem laedere" 

é uma formulação negativa, como que um mandamento, que seria consequência 

imediata do reconhecimento de certas matizes do ser humano: "a conservação da 

espécie, o instinto de preservação, o egoísmo que teria de ser controlado."45 

Assim, o seu sentido seria o de estabelecer um limite à liberdade no exercício de 

seus direitos, já que o direito próprio deve coexistir com os dos outros, que não 

devem sofrer lesão. O que o princípio pretende, segundo CARNEIRO DA FRADA, 

é  

"a renúncia à tirania do mais forte, estádio infalível de um sistema que não 
conhecesse limitações à liberdade natural de acção do homem, pela 
construção de uma comunidade jurídica, ainda que pagando o preço da 
limitação e articulação recíprocas das esferas individuais".46 

Segundo ROGÉRIO DONNINI, essa diferença de formulação se relaciona 

com a sua fonte, já que os outros dois princípios teriam chegado à Roma por 

fontes estoicas, enquanto que o princípio aqui em tela “demonstra, com clareza, a 

                                                 
43 Do original “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere”. Tradução de MADEIRA, Helcio Maciel França, em Digesto de Justiniano – livro 1. 2ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais; Osasco: Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, 2000, p. 
19. 
44 Conforme CALASSO, Francesco, em Alterum non laedere (esperienza storica), verbete em 
Enciclopedia del diritto. Disponível em: 
https://www.iusexplorer.it/Enciclopedia/Enciclopedia?idDocMaster=296105&idDataBanks=38&idUn
itaDoc=2443416&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&NavId=1472269306. Acesso em 15/03/2018. 
45 Conforme BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda, em Liberdade vs. 
Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, p. 170. 
46 Apud BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. Responsabilidade: 
a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 180. 
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filosofia de EPICURO, que considera o direito o resultado de um compromisso de 

utilidade, com o escopo de os homens não se prejudicarem uns aos outros”47. 

EPICURO, de fato, salienta, para esse fim, a importância da prudência: "o 

princípio e o bem supremo é a prudência; por esse motivo, mais apreciável que a 

filosofia é a prudência, pois desta se originam todas as outras virtudes, que 

ensina que não pode existir vida feliz sem que ela seja também sábia, bela e 

justa".48 Desse modo, entende EPICURO como maior valor a vida feliz, muito 

embora num sentido bastante distanciado do nosso. A felicidade de EPICURO 

reside numa vida tranquila, sábia e prudente. 

A doutrina epicurista “influenciou diretamente o contratualismo e o 

utilitarismo modernos, com HOBBES, LOCKE e BENTHAM”49e se traduz pela 

ideia de que a nossa liberdade tem por limite o outro, que não deve ser 

prejudicado, a quem não se deve causar lesão, em relação ao qual se devem 

prevenir os danos, sob pena de ter-se que repará-los. Como bem condensa 

DONNINI "o útil nada mais é do que a propriedade ou capacidade que se possui 

de prevenir um mal ou de procurar um bem. É nesse aspecto que se situa o 

princípio neminem laedere, pois a aspiração para se alcançar a utilidade social 

está no respeito às pessoas, com a efetiva prevenção de danos."50 

Outro tema que suscita atenção dos pesquisadores é o referente à 

mudança que a formulação do princípio sofreu com o tempo: de início a redação 

encontrada é alterum non laedere, para depois passar-se a preferir a expressão 

neminem laedere (que seria, de fato, a diferença entre dizer "não lesar outrem" 

para "não lesar ninguém"). Apesar de essa diferença não ser valorizada por 

muitos, que entendem as expressões como sinônimas, essa evolução não parece 

ser despretensiosa, mas sim intencional.51 

                                                 
47 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere,cit., p. 486. 
48 Em Carta a Meneceu, apud NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à 
idade moderna. Tradução: DE LUCA, Maria Margherita. São Paulo: Globo, 2005, p. 110, uma das 
três cartas escritas pelo autor que sobreviveu até nós, embora seja conhecido o fato de ter ele 
escrito mais de trezentos livros. 
49 DONNINI, Rogério, em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere ,cit., p. 
487. 
50 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere ,cit., p. 502. 
51 Conforme afirmado por SALVATORE, Pugliatti, em Alterum non laedere (dir. pos. e dottrine 
moderne, verbete em Enciclopedia del Diritto. Disponível em 
https://www.iusexplorer.it/Enciclopedia/Enciclopedia?idDocMaster=296105&idDataBanks=38&idUn
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 Com relação às consequencias que a aplicação de tal princípio pretende 

trazer, diferentemente de TERESA ANCONA LOPEZ, para quem cumprir o 

alterum non laedere está na indenização ou na compensação que "tenta fazer as 

vítimas voltarem ao statu quo ante através da 'reparação integral'", o que seria o 

"princípio básico de toda a responsabilidade civil"52, entendemos que a reparação 

é a consequência de quando o princípio é exatamente descumprido. Ou seja, 

cumprir o princípio não se encontra na atitude de indenizar o dano causado, mas 

em não causar o dano. A indenização não se dá por força do cumprimento do 

alterum non laedere, mas é a consequência do seu inadimplemento. Por esse 

motivo GISELDA HIRONAKA afirma que  

"a responsabilidade civil é vista sob o enfoque da repressão oriunda da 
desobediência ao princípio do alterum non laedere. Exatamente porque a 
ninguém é permitido lesar ou causar dano a outrem, se essa atividade não 
contar com o beneplácito da licitude, quando então aviltará a noção 
ancestral do lícito e o ideal do justo."53 

 De todo modo, ROGERIO DONNINI inclui todas essas facetas, entendendo 

que "o princípio neminem laedere compreende, como dissemos, não apenas a 

responsabilidade civil, mas a prevenção e precaução de danos."54 Por isso, 

denomina o princípio alterum non laedere como "o dever geral de não lesar"55, 

"que indica verdadeiro limite, real empecilho à livre ação ou omissão que 

prejudique outrem, que abrange não apenas a noção de reparação do dano, mas, 

antes de tudo, sua prevenção."56 No mesmo sentido, KEILA PACHECO 

FERREIRA entende que o princípio do alterum non laedere "pode perfeitamente 

ser compreendido como um atuar anterior à ocorrência do prejuízo, pois ordena 

precisamente não causar dano a outrem, incentivando tanto a prevenção ex ante, 

como também a reparação post factum."57 

                                                                                                                                                    

itaDoc=2443422&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&NavId=2003822018. Acesso em 15/03/2018. Para 
ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA BARBOSA, a intenção é a da valorização 
do aspecto subjetivo da lesão e, por consequência do indivíduo." Em Liberdade vs. 
Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 179. 
52 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 75. 
53 Em Tendências atuais da responsabilidade civil, cit., p. 214. 
54 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere ,cit., p. 494. 
55 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere ,cit., p. 500. 
56 DONNINI, Rogério. Responsabilidade pós-contratual – no Direito Civil, no Direito do 
Consumidor, no Direito do Trabalho, no Direito Ambiental e no Direito Administrativo. 3ª edição, 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45. 
57 Em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 71. 
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 ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA BARBOSA, ao 

traçar longa análise sobre o princípio do neminem laedere, em busca da sua 

aplicação na atualidade, conclui que esse é uma máxima ideal, que não se limita 

à ideia de que ninguém deve causar danos a outra pessoa, mas é ao mesmo 

tempo princípio de corresponsabilidade, solidariedade e pessoalidade, revestindo-

se da "natureza de um princípio normativo" que não encontra eco somente na 

disciplina da responsabilidade civil, mas em outros planos58. Por isso, afirma que 

o conteúdo hodierno do princípio do neminem laedere " faz apelo à natureza ética 

do ser humano."59 

 Portanto, o neminem laedere é um princípio normativo que não se limita à 

afirmação de uma liberdade de fazer tudo, menos causar danos à outro, que seria 

o limite dessa liberdade. Mais do que isso, a máxima neminem laedere deve hoje 

ser entendida no sentido da corresponsabilidade de todas as pessoas na busca 

de uma prática positiva (e não meramente comportamento passivo) na busca da 

prevenção de danos, aos outros e a todos nós, enquanto comunidade. 

 

1.3.3. O dano aquiliano 

 A resposta que o povo romano encontrou para sancionar o 

descumprimento do princípio neminem laedere e, portanto, buscar ressarcir-se do 

dano sofrido, ao mesmo tempo em que se punia o agressor, de forma a causar na 

coletividade o temor da punição e por isso a intenção de cumprir o princípio, foi a 

famosa lex Aquilia. 

 A lex Aquilia de damno, plebiscito proposto pelo tribuno da plebe Aquilius, 

de data provável entre 286 e 287 a. C.,60 época da República romana em que as 

                                                 
58 Em Liberdade vs. Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., 
p. 188 a 196. Sobre a pessoalidade, ensina a autora, à p. 182: "A pessoa é um ser de diálogo, um 
ser de comunicação. E pois isso mesmo, afirma-se concomitantemente como um ser de 
responsabilidade. Ser pessoa implica assumir uma ética responsabilizante." 
59 Em Liberdade vs. Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., 
p. 181. 
60 Conforme BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. Liberdade vs. 
Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 111, em que 
assim, apresenta os três capítulos previstos nesta lei: "I - Quando alguém, com injúria, matar um 
escravo ou animal doméstico quadrúpede, deve pagar ao dono,o valor máximo que eles atingiram, 
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leis eram votadas pela plebe reunida61 em assembleia, parece apresentar, pela 

primeira vez, dúplice função de pena e reparação62, embora não pareça ter, a 

princípio, ligação direta com a culpa, que só passou ser a ela relacionada por 

força da leitura cristã da norma, já no período pós-clássico do Direito Romano, 

com traços bastante demarcados em Justiniano. 

 Conforme Giselda HIRONAKA63, é a lei mais importante no âmbito da 

responsabilidade civil, pois inaugura o fenômeno indenizatório, estabelecendo "as 

pilastras da responsabilidade civil que hoje denominamos extracontratual", 

salientando a mesma autora, contudo, que o fenômeno culpa atribuído hoje ao 

modelo aquiliano não se encontrava presente na referida lei, o que só vai 

acontecer depois, à época de Justiniano, com o alargamento da noção de iniuria. 

 De fato, informa THOMAS MARKY que "a lex Aquilia exigia que a 

danificação fosse feita iniuria, isto é, contra a lei. Mais tarde, os jurisconsultos 

                                                                                                                                                    

esse ano, no mercado; II - O adstipulador que, enganando o stipulador, aceitasse o direito deste, 
deveria pagar-lhe outro tanto; III - Se alguém, com injúria, provocar a um escravo, a uma escrava 
ou a um quadrúpede alheios, outro dano, que não o da morte, deve pagar, ao dono, o preço que a 
coisa em questão atingiria, nos trintas dias subsequentes." A lei, apesar das situações específicas 
previstas nos seus três capítulos, ganhou rapidamente aplicação analógica. Do mesmo modo, em 
LOURENÇO, Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. Coimbra: Coimbra, 2006, p. 
42 e 43. Já Sandro SCHIPANI, toma uma posição diferente, mas generalista quanto a tal data: 
"ritengo di confermare sostanzialmente quanto ho già avuto occasione di osservare in materia, e 
ciò era parzialmente deludente perché adesione, con una piccola precisazione, alla tesi di quanti 
ritengono che la data , in cui questo plebiscito è stato approvato, non si conosce, e solo sulla base 
di indizi si può fondatamente presumere che essa si collochi nel lungo arco di tempo costituito dal 
terzo secolo a.C., secondo una conclusione condivisa da molti." Em SCHIPANI, Sandro. Lex 
Aquilia, culpa, responsabilità. Em Programa ALFA-Rete TANTA – Corso di Perfezionamento e di 
Magister in Derecho Romano y Unificación del Derecho. Experiencia europea y latinoamericana 
(Con especial atención a la responsabilidad extracontractual), Material III. Roma: 1999, p. 12. 
61 Segundo AZEVEDO, Álvaro Villaça, em Teoria Geral das Obrigações. 10ª edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 278, baseado nas lições que encontramos em CRETELLA JR.(em 
Curso de Direito Romano. 20ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 312) a intenção dos 
plebeus era protegerem-se dos prejuízos que lhes causavam os patrícios. Isso porque, como 
ensina GISELDA HIRONAKA, até aquele momento não havia "uma imposição direta do imperium 
em favor da vítima, que obrigasse o autor do ilícito à reparação". Em Responsabilidade 
pressuposta, cit., p. 54. SHIPANI realça, também que o fato de a lei ter sido votada como 
plebiscito demonstra que "l´esigenza relativa era molto sentita", além do fato, bastante analisado 
em seu artigo, de não ter adotado como vítima o proprietário cidadão romano (dominus), mas sim 
um termo mais abrangente (erus) a significar qualquer titular de bens econômicos. Em Lex Aquilia, 
culpa, responsabilità, cit., p. 17 e ss. 
62 Mais do que reparação, o valor a ser pago era de natureza punitiva, porque não havia uma 
limitação ao valor atual da coisa danificada, mas o máximo valor que a coisa obtivesse no 
mercado no último ano ou no último mês, a depender da categoria, que poderia ser cobrada em 
dobro se o agressor houvesse negado a prática do ato. Conforme LOURENÇO, Paula Meira. A 
função punitiva da responsabilidade civil, cit., p. 45. 
63 Em Tendências atuais da responsabilidade civil, cit., p. 216. 
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entenderam que a palavra iniuria não significava apenas o ilícito, o contrário à lei, 

mas implicava, também, a culpabilidade do autor do dano."64 

 Tanto é que fica conhecida a expressão de ULPIANO, no Digesto de 

JUSTINIANO, de que "in lege Aquilia et levissima culpa venit", a significar que 

mesmo em caso de culpa levíssima seria aplicada a lex Aquilia, ou seja, incluindo 

o conceito de culpa na interpretação da lei65. Ora, ULPIANO é jurisconsulto que 

viveu seis séculos depois do surgimento da lei sob análise, tendo portanto, leitura 

influenciada pela interpretação dada a mesma durante o passar de tanto tempo. E 

mesmo um século antes de ULPIANO, na obra de GAIO, já vem a palavra iniuria 

entendida como sinônimo de culpa.66 

 AGUIAR DIAS atribui, do mesmo modo, à jurisprudência, a ampliação da 

aplicação da expressão damnum injuria datum, também no que dizia respeito à 

natureza do dano a ser ressarcido. Segundo o autor, 

"A ação que assistia somente ao proprietário da coisa destruída ou 
deteriorada, quando cidadão romano, foi, graças àquela influência, 
sucessivamente ampliada aos titulares de outros direitos reais e aos 
peregrinos. Os casos de aplicação, por igual, logo exorbitaram dos textos, 
por extensão aos ferimentos produzidos em homens livres e a quaisquer 
danos irrogados às coisas em geral, contemplando os imóveis e atos 
instrumentários, na ausência de outros meios de prova. Evoluindo o 
conceito de dano, por intervenção do pretor e dos jurisconsultos, mitigou-
se, no sentido de favorecer o prejudicado, o primitivo rigor do texto 
aquiliano."67 

 De todo modo, salienta o autor, ainda, e como já referido anteriormente, 

que a culpa aquiliana, hoje assim conhecida, não existia na concepção original da 

lei, surgindo apenas com o fim da República. Mesmo assim, continua, 

"acreditamos, com os MAZEAUD, que a noção de culpa sempre foi precária no 

                                                 
64 Em Curso Elementar de Direito Romano, cit., p. 134. 
65 Conforme GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 16ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 48. 
66 Conforme PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 5, que atribui a ideia aos irmãos MAZEAUD.  
67 Em Da Responsabilidade civil, vol. 1. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p; 35. A esse 
propósito, menciona LA TORRE: "Ma, come ricorda lo stesso Gaio, per casi del genere e 
rimediando alle lacune della lex Aquilia provvide il pretore, dando al dannegiato azioni utili: ossia 
azioni honorariae che, in contrapposto alle civiles, erano concesse dal magistrato adattandole in 
factum a situazioni analoghe a quelle per le quali erano state constituite das jus civile." Em Genesi 
e metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 82.  
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direito romano onde jamais chegou a ser estabelecida como princípio geral ou 

fundamento da responsabilidade."68 

 Referida lei, portanto, teve importância histórica inimaginável naquele 

primeiro momento, pois reputa-se, por muitos, ser a base do sistema de 

responsabilidade civil subjetiva até os dias atuais. Mas a verdade é que a visão 

atual sobre a responsabilidade dita aquiliana veio a surgir muitos anos depois, 

transformada em princípio geral somente no período moderno das codificações. 

Por outro lado, não chegou essa lei, no período romano, a distanciar a ideia de 

indenização da ideia anterior da pena. Também ficará para outro momento 

histórico essa evolução69. A sua importância, porém, dá-se em função de ser a 

base de todo o processo evolutivo posterior, representando o alicerce de uma 

verdadeira mudança de paradigma, fundador da dicotomia entre responsabilidade 

civil e penal, ao mesmo passo que traz a ideia de indenização não tarifada, que 

se estendeu, com o tempo, para todo e qualquer tipo de dano sofrido.  

 

1.3.4. Os quase delitos e a actio de positis aut suspensis 

 Os quase delitos eram, no Direito Romano, uma categoria de situações que 

geravam o dever de reparar um dano criado em situações específicas, que 

ganhavam a proteção do pretor, pela concessão de uma ação. Eram, portanto, 

situações que geravam obrigação, assim como as outras três categorias de fontes 

de obrigação, conforme Justiniano: o delito, o contrato e o quase- contrato70. 

 Quatro foram essas ações pretorianas que chegaram até nós, conhecidas 

dentro dessa categoria: a actio adversus iudicem qui litem suam fecit (a ação 

contra o juiz que "faz seu o litígio", querendo tratar do juiz que não sentencia a 

causa); a actio adversus nautas, caupones et stabularios ( para responsabilizar os 
                                                 
68 Em Da Responsabilidade Civil., cit., vol. 1, p. 53. 
69 Segundo nos informa ANTONIO LA TORRE, essa transmutação fica guardada para o momento 
da compilação de Justiniano, a qual menciona estar "in bilico fra pena e risarcimento", embora não 
ouse, ainda, declarar a natureza meramente reipersecutória da actio legis Aquiliae. Em Genesi e 
metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 87 e ss. 
70 Conforme o livro 3, Título XIII das Institutas de Justiniano. JUSTINIANO I. Institutas do 
Imperador Justiniano: manual didático para uso dos estudantes de direito de Constantinopla, 
elaborado por ordem do Imperador Justiniano. Tradução: CRETELLA Jr., José e CRETELLA, 
Agnes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 225. 
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transportadores marítimos e os donos de pousadas e estábulos por dano sofrido 

por seus clientes); e os editos de deiectis vel effusis (pelos danos sofridos de 

coisas caídas ou lançadas de uma casa em uma via ou local público) e de positis 

aut suspensis (pelo perigo causado pela possibilidade de queda de coisas 

colocadas ou suspensas num telhado ou balcão de uma casa). 

 Existiam ainda outros exemplos de quase delitos, mas TERESA GIMENEZ-

CANDELA tem identificado esses quatro citados tipos originalmente classificados 

como quase delitos como sendo os precursores da atual responsabilidade 

objetiva, exatamente pelo fato de estarem agrupados pela existência de uma 

característica comum: todos os quatro eram ações pretorianas in factum, em que 

o que se deve verificar é se o fato alegado realmente existiu, independente de 

qualquer verificação de culpa ou de autoria da pessoa responsável71. 

 Dessas quatro ações, interessam-nos especificamente as ações de effusis 

vel deiectis e a de positis vel suspensis. Ambas fazem parte do mesmo edito e 

estão relacionadas à mesma questão: a queda de sólidos e líquidos de uma 

janela ou de um telhado ou balcão de uma casa. Em ambas, o responsável seria 

o habitator¸ independentemente de prova de ter sido ele o autor da atitude que 

levou a tal queda. Assim, eram concedidas para a proteção dos passantes, numa 

Roma extremamente populosa, quando foram construídas insulas, construções 

urbanas de alguns andares, nas quais o hábito de versar sólidos e líquidos pelas 

janelas gerava risco para os passantes72. 

                                                 
71 Segundo a autora: "Las quatro figuras, agrupadas históricamente bajo el nombre de 
cuasedelitos, tienen precisamente en común estar sancionadas por acciones pretorias in factum, 
en las que únicamente se exigía la constancia de que un determinado hecho, productor de efectos 
lesivos, se hubiera producido, para que pudiera darse una sanción. En este sentido, podría 
pensarse que lo que da unidad a los cuasedelitos, es que la fórmula de las acciones 
correspondientes se refiere a un factum, que el juez deve comprobar, sin entrar en 
consideraciones acerca de las relaciones de causalidad personal que puede haber con el 
demandado. Esto es lo que explicaría, quizà, la objetividad de nuestras acciones." Em Una 
perspectiva histórica de la responsabilidad objetiva. Em Roma e America. Diritto Romano Comune 
– Rivista di Diritto Dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, vol. 8. 
Modena: Mucchi, 1999,p. 121. 
72 Conforme GIMENEZ-CANDELA, cit., p. 120. Conforme podemos ler no Digesto Romano, D. 
9.3.5.6. Ulpiano, Livro 23 ao Edito: "Diz o pretor: 'Que ninguém coloque na aba do telhado ou em 
uma varanda, por cima de um lugar por onde ordinariamente se costuma fazer caminho ou onde 
se para, coisa alguma cuja queda possa prejudicar alguém. Contra quem isto fizer, concederei 
uma ação in factum para, em virtude dela, ser condenado a pagar dez soldos." Em 
VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes et al. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano 
vol.II. São Paulo: YK Editora, 2017, p. 190. 
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 A diferença entre ambas é que a primeira, a actio de deiectis vel effusis, 

prestava-se a reparar o dano causado, fosse a pessoa ou coisa, pela queda ou 

lançamento de algo daquela habitação. Já na segunda, em total consonância com 

o princípio do neminem laedere, o pretor concedeu ação popular para o caso de o 

habitante possuir objetos apoiados ou suspensos no teto ou balcão e que 

estivessem em perigo de queda sobre a via pública, podendo gerar danos aos 

transeuntes73. 

 Desse modo, o pretor, conhecidamente responsável por grande parte dos 

avanços do direito romano, por meio de concessão de novas ações, então não 

legisladas, não só olha para o dano causado mas também para o perigo de dano, 

criando remédio de natureza preventiva, estabelecendo, no caso, um montante 

fixo a ser pago pelo habitante (e não o proprietário) da casa onde existe tal risco. 

 Por esse motivo é que comenta ULPIANO ao Edito: "De fato, como 

consequência do que estatuíra nessa parte do edito, o pretor julgou também 

dever tomar providências sobre este caso, a fim do que fosse colocado de modo 

perigoso, nessas partes das casas, não viesse a causar prejuízo"74, interpretando 

o autor, já àquela época, a preocupação do pretor coma a prevenção de danos. E 

mais: ao estabelecer o morador como responsável pelo pagamento do valor 

fixado, independentemente de qualquer prova de sua autoria quanto ao fato de ter 

sido colocado ou pendurado objeto que pudesse gerar perigo de queda aos 

passantes, demonstra uma preocupação do pretor em facilitar a prova a ser 

produzida (somente do fato e não da sua autoria), para que possa exigir-se dele 

atitude zelosa. Isso porque, segundo SHIPANI, o que se verifica não é o fato de 

ter colocado ou pendurado o objeto, mas de ter a coisa posta, não importando se 

ele mesmo a colocou, se permitiu que outrem o fizesse, pelo fato de não haver 

removido a coisa que possa causar dano ao cair.75 

                                                 
73 Segundo BURDESE, A. Manuale di Diritto Privato Romano. 4ª edição. Turim: Utet, 1993, p. 535. 
74 Em D. 9.3.5.7., em VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes et al. Digesto ou Pandectas do 
Imperador Justiniano, cit., p. 190. 
75 SCHIPANI, Sandro. Actio de positis aut suspensis. Em Programa ALFA-Rete TANTA – Corso di 
Perfezionamento e di Magister in Derecho Romano y Unificación del Derecho. Experiencia 
europea y latinoamericana (Con especial atención a la responsabilidad extracontractual), Material 
III. Roma: 1999, 146. 
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 A existência de tal mecanismo processual demonstra já haver, no Direito 

Romano, uma preocupação com a produção de danos que pudessem ser 

evitados, de modo que o edito referido é manifestação prática, ao nosso ver, do 

princípio neminem laedere.   
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1.4. DIREITO INTERMÉDIO E MODERNO 

 

1.4.1. A recepção do Direito Romano e a tradição romanística 

 Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa entra em sua 

chamada Idade das Trevas, correspondente aos primeiros séculos da Idade 

Média. Nesse momento, toda a cultura deixada pelos romanos permanece, como 

diz ANTONIO LA TORRE, como "herança jacente". Isso porque esse patrimônio 

cultural inestimável permanece esquecido até a aurora do Século XII, quando é 

redescoberto pelos doutores da Escola de Bologna. E apesar do passar de tanto 

tempo, essa descoberta é como luz para a ciência jurídica.76 

 O Direito Romano criado então ressurge, sobretudo pela sua peculiar 

capacidade de aplicar-se a pessoas pertencentes a diferentes povos. Essa 

propriedade marcante do Direito Romano faz-se presente em função da 

existência da dicotomia entre o ius Quiritium ou civile (direito destinado aos 

cidadãos romanos, que depois atinge a todos os habitantes do Império, quando 

Caracalla lhes concede a cidadania, em 212 d. C.), que coexistia paralelamente 

com o ius gentium (direito das gentes), e que apresentava uma série de regras a 

serem aplicadas universalmente no relacionamento entre povos. 

 Esse segundo direito, não obstante, poderia ser utilizado pelos próprios 

cidadãos romanos, prova de que é possível não estar fechado na civitas singular, 

mas que é possível estabelecer relações jurídicas entre todos os homens e entre 

os povos, e que poderiam ser usadas pelos próprios concidadãos. É esse 

universalismo do ius gentium que o torna apto a ser um sistema jurídico que 

atinge outros tempos e outros locais.77 

                                                 
76 Nas palavras do autor: "Mirabilmente compendiata da Giustiniano, la civiltà giuridica romana si 
spegnava col lascito di un patrimonio culturale inestimabile, ma rimasto per così dire in "heredità 
giacente". Essa, quasi dimeticata durante il lungo periodo romano barbarico, dovrà attendere gli 
albori del sec. XII per essere ridestata a nuova vita grazie al rinascimento giuridico che trovò la sua 
fucina nei dottori della scuola di Bologna, glossatori e poi commentatori; dando inizio così a quel 
Diritto comune che, attraverso lo studio sistematico delle ritrovate fonti romanistiche, riprendeva il 
cammino interotto col Corpus iuris per attualizzarne l'opera e consegnarne gli esiti all'età delle 
codificazioni." Em Genesi e metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 92 e 93. 
77 Sobre esse aspecto, importante a reflexão de SCHIPANI, Sandro. Armonizzazione e 
Unificazione del Diritto, Diritto Comune in materia di obbligazioni e contratti in America Latina. Em 
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 O que nos permite saber sobre esses assuntos, estudá-los, compará-los ao 

seu estado atual e refletir sobre acertos e erros, é, portanto, o fato de que o 

Direito Romano chega até nós, nos sistemas codificados, pelo caminho da 

racionalização do Direito, que "se iniciou com a Escola dos Glosadores, 

especialmente com Acúrsio, no século XII, na Idade Média, passando à Escola 

dos Humanistas, especialmente com Cujácio, no século XVI e a consciência 

doutrinária dos juristas do século XVIII, como Pothier". E, a partir de então, esses 

ensinamentos são incorporados às grandes codificações do Século XIX. 78 

 De todo modo, essa recepção não se faz de maneira pura e direta. De fato, 

FRANCISCO AMARAL bem ensina que  

"O direito romano chega até nós por meio da língua e da cultura latina e, 
também, pela permanência do Corpus iuris civilis como símbolo e 
expressão do direito comum vigente ao continente europeu até o advento 
dos códigos civis da modernidade, não mais, porém, direito puro e clássico 
do seu período áureo (130 a. C. - 230 d. C.), mas um direito vulgar, 
resultante da aculturação com as leis dos povos bárbaros que invadiram e 
dominaram significativas partes do Império romano, das quais as mais 
conhecidas e importantes foram o Codex Euricianus (476 d.C.), a Lex 
Romana Wisigothorum (506 d.C.), o Edictum Theodorici (500 d.C.) e a Lex 
Romana Burgundionum (começo do século VI d.C.)."79 

 Assim, esse momento se distingue pelo nascimento de institutos novos 

tipicamente medievais e inspirados numa lógica estranha ao Direito Romano, 

como, sobretudo, o feudo. Outro fenômeno importante é o florescer das 

universidades que comporta a afluência de um grande número de estudantes 

vindos de toda a Europa, de Portugal até a Polônia, para Bolonha, no fim do 

Século XI, para estudar o sistema jurídico romano. 

 Nessa fase, em 1080, foi descoberto, esquecido em uma biblioteca, o 

Corpus Iuris Civilis, de Justiniano, legível em partes, em um palimpsesto. Até, 

então, o Direito Romano continuava sendo aplicado, costumeiramente, junto com 

as regras bárbaras. Mas a partir dessa descoberta, é possível o reinício do estudo 

do Direito Romano de forma científica e sistematizada. 

                                                                                                                                                    

Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell´Integrazione e Unifcazione del 
Diritto in Europa e in America Latina, vol. 17. Modena: Mucchi Editore, 2004, p. 33 e ss. 
78 Conforme BITTAR, Eduardo Carlos, O Direito na pós-modernidade, cit., p. 57. 
79 Conforme AMARAL, Francisco. Introdução ao Direito Romano. Cadernos Didáticos UFRJ; 2. 7ª 
edição. Rio de Janeiro: UFRJ, Sub-Reitoria de Ensino e Graduação e Corpo Discente/SR-I, 1976, 
p.18. 
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 Nesse sentido é a lição de WIEACKER, de que 

“Das obras mais tardias desta época (na medida em que elas possam ser 
em geral tidas como pré-bolonhesas) e à ciência dos glosadores ia apenas 
um passo – a completa transferência da crítica metodológica e da exegese 
para o Digesto justineaneu, cujo inesgotável conteúdo jurídico-
problemático criou uma ciência jurídica autônoma e uma classe de juristas 
que deram para sempre uma nova face ao Estado e à sociedade 
europeus.”80 

 Assim, o Direito Romano, ainda que não vigente, é incluído como ciência e 

utilizado nos diversos países europeus, seja como instrumento interpretativo das 

fontes jurídicas locais, normalmente costumeiras, seja para preencher lacunas 

dos referidos ordenamentos. O Direito Romano, objeto de ciência, torna-se o ius 

commune dos diversos países da Europa continental.81 Desde aqui, "se 

desenvolvem e sucedem as escolas dos glosadores, dos pós-glosadores ou 

comentadores, do humanismo, no direito natural, da escola histórica alemã, 

terminando com o processo de codificação do direito civil moderno."82 

 Segundo Cristiano CARRILHO:  

“O chamado Direito privado continental é resultado da recepção do Direito 
Romano nas universidades medievais, no humanismo francês (sec. XVI) e 
na recepção pandectística alemã do sec. XIX. No fenômeno da recepção 
percebe-se que uma dada comunidade, independentemente de qualquer 
dominação política, econômica ou social, adapta elementos jurídicos 
significativos de outra, presente ou passada. Trata-se de um fenômeno 
cultural. A existência da recepção repousa na difusão cultural de certos 
elementos ou na aprendizagem de uma determinada ciência.”83 

 Por fim, o sistema jurídico romanístico realiza a condensação do seu direito 

com os grandes movimentos codificadores, que se iniciam com o Código Regional 

Prussiano de 1794, o Code Napoléon de 1804, o Código da Luisiana de 1808, o 

                                                 
80 Em História do Direito Privado Moderno. Trad: HESPANHA A. M. Botelho. 2ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 35.  
81 Conforme SCHIPANI, Armonizzazione e Unificazione del Diritto, cit., p. 37. 
82 Segundo AMARAL, Francisco, em Historicidade e racionalidade na construção do direito 
brasileiro. Em DINIZ, Maria Helena e LISBOA, Roberto Senise (coordenadores). O Direito Civil no 
Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 171. NELSON ROSENVALD afirma que: "Nos 13 
séculos que separam a compilação do Imperador Bizantino Justiniano (483-565) da primeira 
codificação oitocentista não se registram inovações de grande relevo, mesmo porque o corpus 
iuris civilis se tratava de quadro de regras racional e linear, abraçando toda a experiência evolutiva 
do direito romano. Só com Hugo Grocio (1583-1645) haverá um corte entre passado e presente, 
com a tentativa de se introduzir um perfil sistemático à responsabilidade civil, com um 
redimensionamento da função penal sancionatória." Em As funções da responsabilidade civil – a 
reparação e a pena civil. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014, p 24. 
83 CARRILHO, Cristiano. Manual de História dos Sistemas Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009, p. 09. 
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Austríaco de 1811 e o da Bolívia de 1831, que depois são seguidos por outros 

países. Contudo, compilação e codificação não se confundem. A compilação é 

sempre um conjunto de fontes submetidas a uma determinada ordenação. Nesse 

momento histórico, tratou-se, ao invés disso, da construção de verdadeiros 

Códigos, que consagram a tripartição de poderes de Montesquieu e o atingimento 

de um certo estágio pela ciência do Direito, que permitiu a sujeição de certas 

fontes ao conteúdo sistemático. 

 Apesar de não ter sido o primeiro, o marco de codificação, no sentido 

próprio da palavra, foi o Código de Napoleão, de 1804. Dele também adveio um 

desenvolvimento da ciência do Direito, com as primeiras obras doutrinárias que 

não admitiam o direito escrito como fonte única do direito, e a ideia de que a 

interpretação da lei deve ocorrer em função da concepção daquilo que a fez 

nascer. Também facilitou a disseminação da cultura jurídica e o crescimento da 

segurança jurídica, que se buscava através do Código. O Código Civil Francês 

“foi produto da filosofia racionalista e individualista que norteou a Revolução 

Francesa. A ideia de que o direito poderia ser gerado pela razão e não somente 

pela experiência concreta.” Mas não houve corte com o direito romano, porque a 

comissão redatora que o elaborou se baseou nas normas costumeiras do norte, 

no Direito romano vigente no Sul e no Direito Canônico. Sobretudo no jus 

commune.84 O Código Francês, reagindo aos resíduos do particularismo medieval, 

leva a uma afirmação romanística do jus commune.85 

 É verdade que o Século XX assistiu à ruptura do direito comum por parte 

do estatal legalismo e do nacionalismo jurídico. Sobretudo na Europa, assiste-se 

à tendência dos Estados controlarem e fazerem suas as fontes jurídicas, 

considerando Direito somente aquele assim afirmado. Apesar de essa segunda 

geração de codificações encontrar raízes no Direito Romano, distancia-se dele 

quando quer colocar-se como nacional, algo que o Direito Romano nunca foi. 

 Na verdade, o distanciamento surge porque o Direito Romano pressupõe 

uma estreita relação entre conceitos de direito, moral e religião. Nos direitos 

nacionais burgueses (não comunistas) ocorre o isolamento do direito em relação 

                                                 
84 Conforme CARRILHO, em Manual de História dos Sistemas Jurídicos, cit., p. 23 e 84. 
85 Nesse sentido, CARRILHO, em Manual de História dos Sistemas Jurídicos, cit., p. 15. 
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à moral e à religião. Da mesma forma, o Direito Romano inclui o direito natural 

(mas não é direito natural). Os direitos nacionalistas são positivos. O Direito 

Romano é universalista. O direito nacionalista é estatal, particular. Enquanto o 

Direito Romano implica uma superioridade do interesse público frente ao privado, 

os direitos burgueses são individualistas. Por fim, o Direito Romano é uma arte 

cujos instrumentos principais são os conceitos concretos (ex. homem, pessoa, 

nascituro). Os direitos burgueses utilizam conceitos abstratos (capacidade 

jurídica, personalidade jurídica).86 

 Nesse sentido, também Cristiano CARRILHO afirma que 

“as codificações foram introduzidas sob o impulso do racionalismo pelos 
Estados autoritários e dinásticos e levadas ao ponto culminante pelos 
Estados nacionais. Os ordenamentos jurídicos encontram o próprio 
fundamento nas codificações que os separam das suas raízes históricas. 
Por outro lado, cada ciência jurídica se isola entre os muros da soberania 
nacional, da qual a soberania legislativa é a expressão natural.”87 

 Na verdade, podemos verificar que, enquanto o Direito Romano é um 

sistema aberto, ou seja, “incompleto e prospectivo, porque se abre para o que 

vem, não alterando suas regras”88, os Códigos da era estatal-legalista, segunda 

geração codificatória, representam um sistema fechado, porque se pretendem 

completos em si mesmos, “porque contém uma norma que regula todos os 

casos”, além de ser “retrospectivo, uma vez que se refere a fatos que 

circunscreveu”.89 De todo modo, os institutos e regras clássicas romanísticas, 

                                                 

86 Para análise das diferenças, fundamental a lição de Pierangelo CATALANO, em Studi su 
Origine e Attualità del Sistema Romano. Em Diritto e Persone. Torino: G. Giappichelli Editore, 
1996. 
87 Em Manual de História dos Sistemas Jurídicos, cit., p. 15. 
88 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. Introdução à Teoria Geral 
do Direito, à Filosofia do Direito, à Sociologia Jurídica e à Lógica Jurídica. Norma jurídica e 
Aplicação do Direito. 22ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 219. A respeito 
da discussão de sistemas abertos e fechados, da completude do sistema e da questão do 
preenchimento das lacunas, também ver FERRAZ, Jr, Tércio Sampaio, em Introdução ao Estudo 
do Direito. São Paulo: Editora Atlas, 1988, p. 195, que afirma: “A concepção do ordenamento 
como sistema dinâmico envolve, por fim, o problema de saber se este tem a propriedade peculiar 
de qualificar normativamente todos os comportamentos possíveis ou se, eventualmente, podem 
ocorrer condutas para as quais o ordenamento não oferece qualificação.” 
89 Em DINIZ, Maria Helena, Compêndio de Introdução à ciência do Direito, cit., p. 219. Sobre o 
fechamento dos códigos europeus , é extenso o trabalho de Sandro SCHIPANI. La codificazione 
del Diritto Romano Comune. Torino: G. Giappichelli Editore, 1996. Segundo LARENZ, Karl. 
Metodologia da ciência do Direito. Tradução: LAMEGO, José. 3ª edição. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 1997, p. 622, quanto aos sistemas fechados, vê neles uma vantagem: "um tal 
sistema garante em ampla medida não só a clareza, mas também a segurança jurídica; porque 
nos quadros de um tal sistema, se ele fosse 'completo', poder-se-ia dar a toda a questão jurídica 
uma resposta, por via de uma operação lógica de pensamento. Garante a ausência de contradição 
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completamente absorvidas na vida diária, continuam presentes como a fonte da 

civilística. Assim se dá com as regras gerais da responsabilidade civil subjetiva, 

ainda presentes nas codificações atuais, mas que agora, incorporam também, a 

responsabilidade objetiva baseada no risco. 

 

1.4.2. O direito intermédio 

 Como já mencionamos, com o fim do Império Romano do Ocidente, o 

continente europeu passou ao controle de povos bárbaros invasores, que 

implementaram seus costumes como a regra a ser seguida90. 

 O instituto mais conhecido dessa época, contido na chamada Lei Sálica, o 

texto de direito barbárico mais arcaico que se tem conhecimento, é o Wergeld. De 

fato, a lei estabelecia a superação do conceito de faida (vingança), com a 

possibilidade de compositio, também chamada de Wergeld, que era uma soma 

em dinheiro a ser paga à parte ofendida para a pacificação, comprando, por assim 

dizer, o direito à vingança privada do ofendido (a faida). 91 

 Esse valor, o Wergeld, era tarifado em tabela bastante detalhada, em 

função do ilícito cometido. LA TORRE faz menção, inclusive a um valor 

específico, previsto na tabela de valores do Edito de Rotário, pago em caso de 

homicídio de homem livre, ao qual se dava o nome de guidrigildo, ou pretium 

mortui, e que posteriormente foi estendido a outros casos, como lesões 

gravíssimas, por Carlos Magno. O mesmo autor menciona que os intérpretes 

lombardos acabavam por fazer uso da lex romana na interpretação de lacunas e 

casos dúbios, tamanho era o desnível qualitativo entre a lei barbárica e o direito 

romano.92 

                                                                                                                                                    

lógica de todas as consequências dele derivadas e com isso, segundo parece, a 'cientificidade' da 
Jurisprudência, no sentido de conceito cientificista de ciência." 
90 Regina Vera VILLA BÔAS, em Marcos históricos relevantes da história da responsabilidade civil, 
cit, p. 439, menciona: "A Idade Média iniciou-se com a queda do Império Romano (476 d. C.) com 
influências germânicas na aplicação de sanções cruéis (ordálias)" bem como por duelos 
judiciários. 
91 Conforme GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradução: HESPANHA, A. M e 
MALHEIROS, L. M. Macaísta. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1988, p. 178 e 179. 
92 Conforme Genesi e Metamorfosi della Responsabilità Civile, cit., p. 94 e 95. 
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 Nesse sentido, inclusive, ensina ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES 

DE MIRANDA BARBOSA que essa tradição do direito franco, o Wergeld, é 

incorporado as regras locais de aplicação do direito romano. E continua a autora:  

"Pela análise desta wergeld podemos constatar que o direito franco  não 
conhecia a distinção entre a responsabilidade civil e a responsabilidade 
penal. Na verdade, a figura em questão tem uma natureza mista, 
consubstanciando simultaneamente uma pena e uma indenização. Basta, 
para inferir isso, ter em atenção que o montante cobrado era repartido 
entre a vítima e sua família e o Tesouro Real. Talvez consigamos 
encontrar aqui, dizemo-lo agora nós, o embrião, pelo menos no modo de 
funcionamento, daquilo que seria mais tarde a figura francesa das 
astreints, que inspirou a nossa sanção pecuniária compulsória, em matéria 
contratual".93 

 Para além do direito barbárico, com a redescoberta dos textos do Digesto 

de Justiniano, na Escola de Bologna, no Século XI, passa a haver sempre uma 

maior influência do estudo dos glosadores e depois dos comentadores, no sentido 

de difundir o conhecimento sistematizado que havia sido realizado pelos romanos. 

Assim, a segunda metade da Idade Média assiste a um renascimento da 

responsabilidade civil fundada na ideia da lex Aquilia. Há uma influência cada vez 

maior do Direito Romano redescoberto e reestudado na formação do direito 

comum europeu. 

 A releitura da lex Aquilia a partir da compilação justineaneia é salientada 

por Giuseppe VALDITARA, afirmando que  

"um dos aspectos que caracterizam a evolução da actio legis Aquilia no 
período do direito intermédio, já desde os glosadores, é a tendência a uma 
aplicação cada vez mais ampla do remédio, ou seja, à definitiva superação 
da tipicidade dos casos de dano, segundo um processo que, em 
conformidade com uma tendência já bem evidente nas fontes romanas e 
em particular naquelas justineaneias, leva à generalização da ação 
aquiliana."94 

 Por outro lado, o mesmo autor traz a informação de ser esse o momento 

em que se dá a verdadeira separação entre pena e ressarcimento, com o 

                                                 
93 Em Liberdade vs. Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual, cit., 
p. 113. 
94 Tradução livre de: "Uno degli aspetti che caratterizzano l'evoluzione dell'actio legis Aquilia nel 
periodo del diritto intermedio, già fin dai glossatori, è la tendenza verso una sempre più ampia 
applicazione del rimedio, verso cioè il definitivo superamento della tipicità delle fattispecie di 
danno, secondo un processo che, in conformità ad una tendenza già ben evidente nesse fonti 
romane e in particolare in quelle giustineanee, porta alla generalizzazione dell'azione aquiliana." 
Em VALDITARA, Giuseppe. Dalla lex Aquilia all´art. 2043 del Codice Civile. Em Seminarios 
Complutenses de Derecho Romano, vol. 15.Rioja:Unirioja, 2003, p. 21. 
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abandono da natureza penal da ação aquiliana, em  função de uma natureza 

reipersecutória e ressarcitória. Essa mudança foi, inclusive, o que também 

possibilitou a generalização anteriormente referida.95 

 

1.4.3. A influência do direito canônico 

 Tendo em vista o que já referimos anteriormente, o direito canônico, apesar 

de não guardar relação com a vida dos leigos, visto que é "voltado 

exclusivamente para a vida religiosa e a estrutura da Igreja"96 foi de suma 

importância na trajetória histórica do Direito civil como um todo, e na formação do 

conceito de responsabilidade civil, em específico, em função de terem sido seus 

estudiosos aqueles que tiveram primeiramente acesso às fontes romanas e 

dedicaram-se por séculos ao seu entendimento e comentário. E ainda, durante 

toda a Baixa Idade Média e Moderna os estudiosos e pensadores do Direito 

Canônico trabalharam na formação de estudiosos também do direito comum 

vigente na Europa, motivo pelo qual o Direito civil que chega até nós, com as 

codificações, traz as lições refletidas e construídas nesses períodos. 

 Por esse motivo, isso se percebe em sede de responsabilidade civil, 

sobretudo quanto ao princípio neminem laedere, tomado como preceito moral, 

"dever jurídico primordial" referente ao respeito ao próximo nas relações sociais, 

como lê-se na lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES: 

"O preceito romano neminem laedere ingressou na Idade Moderna pela 
via canônica. Toda violação de direitos era considerada pecado, e a 
salvação das almas era o objetivo precípuo da Igreja Católica, sendo suas 
as tarefas tanto de evitar-lhe a ocorrência quanto de examinar se 
malévolas as intenções do pecador. Fazia-se necessário, pois, distinguir 
entre o lícito e o proibido, entre o pecado grave e o leve e, 
subsequentemente, identificar formas cada vez mais sutis de culpa, como 
a negligência leve, a mentira e o engano, por exemplo."97 

                                                 
95 Salienta VALDITARA a importância posterior dos comentadores, já a partir do Século XIII com 
Pillio, depois Baldo degli Ubaldi, até chegar ao grande comentador Bartolo de Sassoferrato, já no 
século XVI, na cristalização dessa separação. Em Dalla lex Aquilia all´art. 2043 del Codice Civile, 
cit., p. 26. 
96 HIRONAKA, Giselda. Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 58. 
97 Em Danos à pessoa humana – uma leitura Civil-constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 203 e 204. A autora, com efeito, termina por afirmar que "Como tanto o 
Direito Canônico quanto o Direito Natural atribuíam ao "respeito pelo próximo" o valor mais alto, o 
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 Do mesmo modo também ocorre uma maior sedimentação do conceito de 

culpa, baseada nas ideias de pecado, penitência, perdão e negação da vingança. 

Com efeito, a concepção jurídica de culpa se torna sempre mais decorrente de 

uma recriminada "desonestidade moral".98 

Essa influência vê-se, a título de exemplo, na citação que GUYAU faz do 

Senhor de Joinville, autor de biografia de São Luís, de quem foi companheiro na 

sétima cruzada, e que viveu entre os Séculos XIII e XIV. GUYAU, transcreve o 

seguinte trecho: 

“Yves, frade pregador, viu um dia em Damasco uma velha que levava na 
mão direita uma tigela cheia de fogo e, na esquerda, um frasco cheio de 
água. Yves perguntou-lhe: ‘O que queres fazer com isso?’ Ela respondeu-
lhe que queria, com o fogo, queimar o paraíso e, com a água, apagar o 
inferno. E ele lhe perguntou: ‘Por que queres fazer isso?’ ‘Porque não 
quero que ninguém faça jamais o bem nem para obter a recompensa do 
paraíso nem por medo do inferno, mas simplesmente por amor a Deus’.”99 

Esse influxo traz a força do dever moral de retidão “sacrificada” do 

catolicismo que, depois, será inegavelmente presente na construção da obra de 

doutrinadores como GRÓCIO, DOMAT e POTHIER100, e que será incorporado 

aos futuros Códigos. 

A esse respeito ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA 

BARBOSA atesta essa influência na obra de DOMAT, a quem define como um 

jusnaturalista cristão, cuja influência do cristianismo deu-se por meio da obra dos 

canonistas e de Santo Tomás e que, por esse motivo, foi figura ímpar no período 

jusracionalista. A importância desse fato se dá porque é exatamente o conceito de 

faute de DOMAT ("mais um instrumento de moralização das condutas humanas, 
                                                                                                                                                    

neminem laedere tornara-se a base das relações sociais, fundamento da sociabilidade, 
espelhando, então, o dever jurídico primordial". 
98 Conforme referido por HIRONAKA, Giselda, em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 59. De 
fato, segundo Anderson SCHREIBER, o conceito romano de iniuria "com a posterior difusão da 
ideologia cristã, ganhou fortes contornos éticos e morais, ligados à ideia do livre-arbítrio e de sua 
má utilização pelos fiéis. Durante toda a Idade Média, a influência do direito canônico reforçara 
esse tom de infração moral atribuído à culpa, que chega ao início da Modernidade intensamente 
influenciada pela ideia de pecado, como consciente violação a um dever de ordem superior." Em 
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil – Da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 13 e 14. 
99JOINVILLE, Jean de. Apud GUYAU, Jean-Marie. Crítica da ideia de sanção. Tradução de 
SCHÖPKE, Regina e BALADI, Mauro. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
100 É exatamente nesse ponto, com as lições de Grócio, Heinécio, depois seguidas por Domat, 
chegando a Pothier, que vemos excluída a natureza de pena da responsabilidade aquiliana, 
definindo o seu caráter ressarcitório. Em LA TORRE, Antonio. Genesi e metamorfosi da 
responsabilità civile, cit., p. 99. 
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do que um instrumento destinado a indemnizar as vítimas") que será assumido 

como fundamento da responsabilidade civil no Código de Napoleão, sendo 

"critério, causa e condição da responsabilidade civil".101 

No mesmo sentido é a lição de GISELDA HIRONAKA, que destaca o fato 

de que, para DOMAT, a culpa não se constitui somente num critério ou numa 

causa da responsabilidade civil, "mas em verdadeira constituição de sua 

existência".102 A religiosidade de JEAN DOMAT, assim como seu apreço pela 

matemática, geometria e raciocínio cartesiano, saltam aos olhos em sua obra Les 

lois civiles dans leur ordre naturel, de 1777, que teve por objetivo "reorganizar a 

totalidade dos direitos em vigor de maneira sistemática", colocando, de todo 

modo, como princípios basilares de toda a obra o amor à Deus e ao próximo 

enquanto criatura semelhante a Deus.103 

 

1.4.4. O Código Napoleão 

 O processo de codificação surge com o nascimento de uma nova realidade 

social e política, já não mais atrelada ao sistema feudal, mas sim à ideia dos 

Estados-nações que foram se formando na Europa. Surge com os novos ideiais 

revolucionários, tanto na Europa como na América do fim do Século XVIII e início 

do Século XIX, sendo que na Europa de forma muito mais arraigada à 

necessidade de um direito próprio, exclusivo, e do qual os co-nacionais são os 

sujeitos exclusivos.104 Segundo SANDRO SCHIPANI, os Códigos Civis 

formulados na Europa, em particular, incorporam a elaboração axiomática e 

dedutiva da Escola do Direito Natural, com uma releitura do direito romano 

orientada verso ao individualismo jurídico, releitura essa que, nos Códigos 

americanos, mesmo sendo inegavelmente influenciados por esses trabalhos 

europeus anteriores, é menos presente.105 

                                                 
101 Em Liberdade vs. Responsabilidade: A precaução como fundamento da imputação delitual?, 
cit., p.141 e s. 
102 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 61. 
103 Segunda HIRONAKA, Giselda, em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 63. 
104 Conforme SANDRO SCHIPANI, em La Codificazione del Diritto Romano Comune. Torino: G. 
GIappichelli, 1996, p. 31 e ss. 
105 Em La Codificazione del Diritto Romano Comune, cit., p. 31 e ss. 
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 Sem a intenção de visitar toda a história da codificação, o que foge do 

nosso objetivo, podemos de todo modo sublinhar, pontualmente, a importância do 

Código Civil francês, que marca uma mudança de era, com relação ao direito. Ele 

recolhe todas as ideias desenvolvidas até então, no estágio principalmente 

deixado por POTHIER, sistematizando toda a massa do direito civil de maneira 

simples e viável. Apesar de não ser o redator de tal projeto106, Napoleão batizou o 

Código com seu próprio nome, assim refletindo, já na prisão, em Santa Helena: 

"minha verdadeira glória não é a de ter vencido quarenta batalhas, pois basta 

Waterloo para apagar a lembrança de tantas vitórias. Aquilo que nada conseguirá 

apagar, que viverá eternamente, será o meu Código Civil."107 É bem verdade que 

o Código Civil francês não foi o primeiro de sua época; já a Baviera, em 1756, e a 

Prússia, em 1794, haviam codificado seu direito. E logo após a França, foi a vez 

da Áustria, em 1811. Mas nenhum deles conseguiu a vasta influência do Código 

Napoleão. 

 Com relação à responsabilidade civil, "os redactores do Código Civil 

assumiram a faute como o fundamento privilegiado de imputação delitual. A 

filosofia humanista e liberal aproveitou o conceito para fazer restringir a 

responsabilidade aos comportamentos culposos".108 A escolha de um princípio 

geral, previsto em seu artigo 1382109, baseado na faute, representa uma grande 

evolução, apesar de certa resistência a esse tipo de regras num momento em que 

ao juiz era dado um mero papel passivo de aplicador da lei. De todo modo, a 

partir de então, a responsabilidade civil subjetiva, baseada na culpa, ganha uma 

regra geral, a ser seguida pelo mundo. 

                                                 
106 Todavia, VICENTE RÁO informa, em O direito e a vida dos direitos. Vol. 1 e 2. São Paulo: Max 
Limonad, 1952, p. 104, que Napoleão intervinha na feitura do Código (encarregada a Portalis, 
Tronchet, Preameneu e Mallaville), pessoalmente "quando estivessem em jogo os princípios da 
Revolução". 
107 Conforme tradução trazida por VICENTE RÁO, em O direito e a vida dos direitos, cit., p. 105. 
108 Conforme ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA BARBOSA Em Liberdade vs. 
Responsabilidade: A precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 143. No mesmo 
sentido, KEILA PACHECO FERREIRA, em Responsabilidade civil preventiva, em ob. cit., p. 15, 
quando afirma que o Código, ao adotar como "fundamento a culpa efetiva e provada, traduzia um 
modelo de responsabilidade civil adequado à ideologia liberal, que representava o paradigma da 
sociedade moderna - liberdade, igualdade, fraternidade." 
109 "Article 1382: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
la faute duquel il est arrivé à le réparer." 
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O fato é que essa escolha baseou-se no trabalho anterior promovido por 

DOMAT e depois sistematizado por POTHIER. AGUIAR DIAS afirma que "sobre a 

noção ainda insegura recolhida do direito romano clássico, DOMAT e POTHIER 

construíram a teoria inspiradora do Código Civil francês e de todas as legislações 

modernas"110, demonstrando, dessa maneira, a importância do trabalho de ambos 

para a criação de um "princípio geral capaz de abranger aplicações ilimitadas."111 

 

1.4.5. O Bürgerliches Gesetzbuch 

 Também é importante referirmos, ainda que rapidamente, ao processo de 

codificação alemã, que foi de notória influência para a legislação brasileira. Tendo 

em vista a tardia unificação da Alemanha (1871), a redação do Código Civil 

Alemão, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), deu-se por processo particular, já que 

até o fim do Século XIX aplicava-se ainda ali o direito costumeiro, introduzido 

como direito escrito por imperadores de cada Estado.112 

 No momento da unificação, eram vigentes em território alemão o Código da 

Prússia, de 1794; o Código Francês, na parte do território mais próxima à França, 

e o direito comum, conjugado com alguns costumes locais, que em algumas 

regiões, a exemplo da Baviera, haviam mesmo sido codificados. 

 Além disso, foi particular o processo de codificação alemão, pela discussão 

entre os positivistas, partidários da ideia da redação de um código nacional, 

representados principalmente por THIBAULT, e os adeptos da escola histórica, 

que se opunha à ideia de um Código para a Alemanha, representados, nesse 

                                                 
110 Em Da Responsabilidade civil, cit., vol. 1, p. 54. 
111 Em Da Responsabilidade civil, cit., vol. 1, p. 54. Quanto a esse ponto, VALDITARA esclarece 
que "Pure il Domat ed il Pothier, che tanta influenza ebbero sul codice Napoleone, subirono un 
forte influsso delle dottrine giunaturalistiche. Il Domat, dopo aver annoverato fra i fatti crimini e 
delitti" ... "individua la categoria generale 'delle altre specie di danni causati tramite fatti che non 
sono crimini né delitti'." E continua, em seguida: "Anche il Pothier, a cui si deve la distinzione fra 
delitti, dolosi, e quasi delitti, colposi, usa genericamente l´espressione 'du dommage ou quelque 
tort'. Tale genericità è precisata nel primo progetto del codice civile", exatamente a respeito da 
formação de um conceito geral da categoria "responsabilidade aquiliana". Em Dalla lex Aquilia 
all´art. 2043 del Codice Civile, cit., p. 24. 
112 Era o direito romano comum, formado já no século XV e que sobrevive em toda a Europa 
ocidental até o momento das codificações, sobrevivendo mais do que em todos os lugares 
exatamente na Alemanha, onde era tratado como direito romano da nação alemã. Conforme LA 
TORRE, em Genesi e metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 94. 
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momento, por SAVIGNY. Enfim, foram nomeadas, sucessivamente, duas 

comissões, em que figurava WINDSCHEID, até que em 1986 foi apresentado o 

projeto posteriormente promulgado, em 1900.113 

 A importância do BGB se coloca principalmente em relação à sua 

sistemática, que inovou em comparação àquela adotada pelo Código Civil 

Francês e que era o modelo seguido, basicamente, pelos demais legisladores, até 

então. Assim, a partir de 1900, as codificações surgidas vislumbraram uma 

segunda possibilidade de sistematização do trabalho, com a inclusão de uma 

Parte Geral, modelo esse que veio, depois, a ser seguido pelo Código Civil 

Brasileiro, por meio do Projeto de CLÓVIS BEVILAQUA.114 

 Com relação especificamente ao fenômeno da responsabilidade civil, o 

modelo adotado pelo BGB é o que já vinha sendo trazido por IHERING, em sua 

análise do Direito Romano, e que distingue culpa e ilicitude. Para ele, "não basta 

a culpa para fazer desencadear a obrigação ressarcitória. É ainda essencial que 

se verifique um acto ilícito, consubstanciado na violação de um direito alheio."115 

 Desse modo o parágrafo 823 do BGB propõe que "quem com dolo ou 

negligência violar ilicitamente a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade 

ou um tal direito de outra pessoa, deve reparar os danos por que é 

responsável".116 

  

                                                 
113 Conforme VICENTE RÁO, em O Direito e a vida dos Direitos, cit., p. 130, e ainda FRANZ 
WIEACKER, em História do Direito Privado Moderno, cit., p. 536 e ss. 
114 Refere-se a essa influência VICENTE RÁO, em O Direito e a vida dos Direitos, cit., p. 133 e s., 
mencionando, ainda, a grande influência que essa legislação também exerceu para outros povos 
germânicos. 
115 Conforme ANA MAFALDA CASTANHEIRA NEVES DE MIRANDA BARBOSA Em Liberdade vs. 
Responsabilidade: A precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 153. 
116 Tradução livre do BGB § 823, I: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
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1.5.REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O RISCO 

 

1.5.1. A noção de risco 

 Segundo PIER GIUSEPPE MONATERI, o problema da responsabilidade 

civil é exatamente o da escolha dos critérios pelos quais lida com o custo social 

dos danos, se deve ser suportado pela vítima ou se deve ser transferido a outras 

pessoas, que podem ser ou não o agente causados do dano. Assim, ele coloca 

como política essa escolha jurídica, tendo como exemplo a escolha do risco como 

critério de atribuição de responsabilidade em determinado contexto histórico, que 

passamos a analisar.117 

 A noção de risco torna-se importante no início do Século XX, no âmbito da 

responsabilidade civil. O chamado maquinismo e a revolução industrial passam a 

gerar inúmeros danos, por serem atividades que implicavam grande risco. Risco 

de que os produtos industrializados causassem danos aos usuários, de que as 

máquinas da produção provocassem danos aos trabalhadores, e que os meios de 

transportes, seja ferroviários, seja o surgimento dos automóveis, ou ainda depois 

o transporte aéreo, tirassem a vida das pessoas. 

 A expressão risco, segundo ANTHONY GIDDENS, chega ao inglês pelo 

português e espanhol, relacionada à atividade marítima desses dois povos na 

busca de novas terras, no período das grandes navegações, a partir do Século 

XVI e XVII, para, mais tarde, em inglês, referir-se a situações de incerteza.118 

                                                 
117 Em La responsabilità civile. Torino: Utet, 1998, p. 13, o autor afirma: "Il problema della r.c. come 
diritto vivente ed elaborato dagli interpreti consiste, infatti, proprio nella scelta dei criteri mediante 
cui un determinato costo sociale viene lasciato in capo alla vittima o traslato dalla vittima in capo 
ad altri soggetti, che possono anche non essere i danneggianti. In questo modo diventa ovvio 
come il diritto della r.c. sia un'opera di ingegneria sociale commissionata agli interpreti, e come le 
considerazioni di politica del diritto siano centrali nella loro elaborazione. Le analisi di Trimarchi sul 
rischio e sul nesso causale hanno mostrato la tecnicità di tali considerazioni di politica del diritto in 
termini di efficienza nella prevenzione dei danni e nell'attribuzione delle responsabilità ex ante, 
come veri scopi dell'istituto." 
118 Segundo GIDDENS, "the idea of risk appears to have taken hold in the sixteenth and 
seventeenth centuries, and was first coined by Western explorers as they set off on their voyages. 
The word 'risk' seems to have come to English through Spanish or Portuguese, where it was used 
to refer to sailing into uncharted waters". E conclui: "It subsequently came to refer to a wide range 
of other situations of uncertainty". Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives. 2ª 
edição. Londres: Profile Books, 2002, p. 21 e 22. 
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 Conforme o autor segue fazendo referência, no que inspira TERESA 

ANCONA LOPEZ, risco não tem a ver com acaso ou com perigo, mas sim com 

situações em que esses são prováveis e incertos. Segundo essa autora, "perigo é 

tudo aquilo que ameaça ou compromete a segurança de uma pessoa ou uma 

coisa", enquanto que "álea é um acontecimento totalmente inevitável para o qual 

não há, geralmente, possibilidade de previsão". Já o risco, diferentemente, é 

mencionado pela autora como "o perigo eventual mais ou menos previsível, 

diferentemente da álea ou acaso (imprevisível) e do perigo (real)".119 

 

1.5.2. O crescimento dos acidentes  

 O homo sapiens, como aprendemos nos bancos de escola, diferencia-se 

de outras espécies, dentre outros motivos, pelo encéfalo desenvolvido e por 

possuir, em suas mãos, polegares opositores que permitem a ele o movimento de 

pinça. A junção de uma mente brilhante e da coordenação motora fina foi o que 

possibilitou à humanidade, desde seu início, diferenciar-se da vida das demais 

espécies, por meio de muitas descobertas e invenções tecnológicas. Fomos 

capazes de sobreviver como espécie porque aprendemos a controlar o fogo, 

criamos a roda, as armas de pedra e depois de metal, a escrita, o arado e outras 

ferramentas que nos proporcionaram o controle da produção de alimentos. 

 Com efeito, avanços tecnológicos foram feitos pelo ser humano desde 

sempre. Nos dizeres de DARCY RIBEIRO,  

"empregamos o conceito de revolução tecnológica para indicar que a 
certas transformações  prodigiosas no equipamento de ação humana 
sobre a natureza, ou de ação bélica, correspondem alterações qualitativas 
em todo o modo de ser das sociedades, que nos obrigam a tratá-las como 
categorias novas dentro do continuum da evolução sociocultural."120 

 Assim, os autores identificam três grandes revoluções na história da 

humanidade: conforme a classificação de GORDON CHILDE: a Revolução 

Agrícola, a Revolução Urbana e a Revolução Industrial. 121 E a essa última 

                                                 
119 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, p. 24 e 25. 
120 Em O processo civilizatório.  São Paulo: Cia das Letras; Publifolha, 2000, p. 20. 
121 Conforme RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório.  São Paulo: Cia das Letras; Publifolha, 
2000, p. 20 e s. Na verdade o autor ainda vislumbra outras quatro revoluções anteriores à 
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DARCY RIBEIRO define como a revolução "que emergiu na Europa Ocidental 

com a descoberta e a generalização de conversores de energia inanimada para 

mover dispositivos mecânicos, responsáveis também por novas alterações 

fundamentais na estratificação social, na organização política e na visão do 

mundo de todos os povos."122 

 Foi no Século XVIII, desse modo, que uma série de descobertas 

tecnológicas, sobretudo a da máquina a vapor, associada a uma grande 

quantidade de mão de obra vivendo nas cidades, possibilitou a larga produção de 

mercadorias nas fábricas inglesas. Não que a vida fosse fácil nesse momento 

histórico, mas era propícia a uma nova forma de produção de riquezas. No século 

seguinte começou essa tecnologia a espalhar-se pela Europa e no alvorecer do 

Século XX já estava também em terras brasileiras. 

 A Revolução Industrial inaugurou para a humanidade um ciclo virtuoso 

produtivo, em que essa grande massa de pessoas vivendo nas cidades 

participava de duas formas: como trabalhadores assalariados e também como 

consumidores do que se produzia. 

 Essa nova forma de viver inaugurada pela Indústria nas grandes cidades, 

trouxe, contudo, um aumento fabuloso da quantidade de danos produzidos. Nas 

fábricas, as condições eram insalubres e os acidentes causados aos 

trabalhadores pelo uso desse maquinário eram incontáveis. Da mesma forma, os 

produtos fabricados nem sempre eram seguros. E, do mesmo modo, o 

escoamento da produção estimulou o aumento de meios de transporte 

automatizados, sobretudo as ferrovias e depois os automóveis, grandes 

causadores de acidentes. 

 Não é outra a descrição que ALVINO LIMA realiza da conjuntura criada 

pela Revolução Industrial, preconizando a insuficiência da tradicional 

responsabilidade aquiliana para dar conta desses novos fenômenos produtores 

de danos: 

                                                                                                                                                    

Revolução Industrial: a Revolução do Regadio, a Revolução Metalúrgica, a Revolução do Pastoril 
e a Revolução Mercantil; e uma posterior: a Revolução Termonuclear. Mas ficamos por aqui com a 
divisão tradicional, já que nosso tema, no capítulo, diz respeito à Revolução Industrial. 
122 Segundo RIBEIRO, Darcy. O processo civilizatório, cit., p. 20. 
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"O entrechoque, entretanto, cada vez mais crescente de interesses, 
aumentando as lesões de direitos em virtude da densidade progressiva 
das populações e da diversidade múltipla das atividades na exploração do 
solo e das riquezas; a multiplicação indefinida das causas produtoras do 
dano, advindas das invenções criadoras de perigos que se avolumam, 
ameaçando a segurança pessoal de cada um de nós; a necessidade 
imperiosa de se proteger a vítima, assegurando-lhe a reparação do dano 
sofrido, em face da luta díspar entre as empresas poderosas e as vítimas 
desprovidas de recursos; as dificuldades, dia a dia maiores, de se provar a 
causa dos acidentes produtores de danos e dela se deduzir a culpa, à 
vista dos fenômenos ainda não bem conhecidos na sua essência, como a 
eletricidade, a radioatividade e outros, não podiam deixar de influenciar no 
espírito e na consciência do jurista."123 

 Exatamente por esse motivo, conclui GENEVIÈVE VINEY: 

"A consciência de tais riscos mostrou bem depressa a insuficiência dos 
princípios clássicos da responsabilidade individual fundada na atitude 
culposa de assegurar proteção insuficiente às vítimas. Estas geralmente 
não conseguiam comprovar a culpa na origem do acidente e identificar o 
autor da atitude culposa. Esta constatação, portanto, provocou de início o 
desenvolvimento de técnicas de garantia mais bem adaptadas aos 
riscos."124 

 De acordo com CARLOS YOUNG TOLOMEI, a análise que impulsionou 

SALEILLES a discutir a suficiência da culpa como critério da responsabilidade civil 

foi propriamente a situação de que "em determinados casos, como nos acidentes 

de trabalho, exigir da vítima prova da culpa equivalia a manter impune o 

provocador do dano, sobretudo diante da crescente complexidade das práticas 

industriais e do progressivo aumento dos riscos de acidentes, de toda espécie."125 

 

1.5.3. O uso da presunção da culpa como recurso à garantia de reparação de 

danos 

 Desse modo, o sistema de responsabilidade, até então, previa que a vítima 

deveria provar a culpa do agente que, se condenado, deveria reparar o dano, via 

de regra, por meio do pagamento de quantia a título de indenização. Contudo 

                                                 
123 Em LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª edição, revista e atualizada por SANDOVAL, Ovídio Rocha 
Barros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 113 e s. 
124 Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil. Tradução: MELLO, Paulo César 
de. Em TEPEDINO, Gustavo (organizador). Direito civil contemporâneo – novos problemas à luz 
da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 42. 
125 Em A noção de ato ilícito e a teoria do risco na perspectiva do novo Código Civil (art. 186-188). 
Em TEPEDINO, Gustavo (coordenador). A Parte Geral do Novo Código Civil – Estudos na 
perspectiva civil-constitucionalista. 3ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 366. 
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"essa prova da conduta culposa do agente, em muitos casos de difícil 

consecução, permitia a formação de um cenário em que muitas vítimas de danos 

permaneciam sem ser devidamente indenizadas".126  

 Era a chamada 'prova diabólica'127, porque exigida da parte mais fraca 

nessa relação, o que muitas vezes significava saber-se, de antemão, que 

eventuais vítimas não conseguiriam ser ressarcidas. E o que parecia fazer o 

fenômeno ainda mais odioso era o fato de que "os acidentes trazidos pela 

Revolução Industrial eram, ao contrário do que sucedia nos séculos anteriores, 

inteiramente despersonalizados, anônimos, provocados muitas vezes por 

pequenas distrações ou falhas praticamente imunes a constatação."128 

 Com isso, no Século XIX, adentrando no Século XX, diante da 

impossibilidade de satisfação das vítimas pelo uso teoria da culpa, assim como 

era conhecida até aquele momento, vemos, em um primeiro momento, o início da 

utilização do expediente de presunção de culpa por parte da jurisprudência 

francesa.129 Esse formato, apesar de representar um uso excepcional da culpa 

(como nas famosas digressões sobre culpa in vigilando, culpa in eligendo, culpa 

in educando, que víamos no antigo artigo 1.521 do Código Civil de 1916), acaba 

por possibilitar o ressarcimento daqueles que não teriam meios de provar a culpa 

do ofensor.  

 Assim, a ideia de presunção de culpa foi um avanço, ainda no terreno do 

individualismo jurídico, de forma a procurar uma solução que garantisse a 

reparação do dano à vítima, que não teria sequer meios de provar que o dano 

                                                 
126 Em AGUIRRE, João Ricardo Brandão. Responsabilidade por informações, conselhos ou 
recomendações nas relações entre particulares. Tese de doutorado defendida na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 24. 
127 Era a probatio diabolica, que "tornava-se verdadeiramente odiosa diante do seu 
desconhecimento sobre o maquinismo empregado, da sua condição de vulnerabilidade no 
momento do acidente e de outros tantos fatores." Conforme SCHREIBER, Anderson. Novos 
paradigmas da responsabilidade civil – Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos, 
cit., p 17. 
128 Em SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil – Da erosão dos 
filtros da reparação à diluição dos danos, cit., p. 18. 
129 Esse expediente começa a ser usado pela jurisprudência francesa, que, influenciada pela 
doutrina, caminhou pouco a pouco, no sentido de "identificar e admitir situações onde a culpa seria 
presumida, ora de forma relativa,ora de forma absoluta. Sempre tendo como foco principal a vítima 
do dano". Conforme TOLOMEI, Carlos Young. A noção de ato ilícito e a teoria do risco na 
perspectiva do novo Código Civil (art. 186-188), cit., p. 367. 
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ocorreu por culpa do responsável130. Por meio da presunção, então, não 

precisaria mais a vítima provar a imputabilidade subjetiva, restando o ônus da 

prova invertido131. Assim, como uma solução intermediária, ainda baseava-se a 

responsabilidade civil na culpa, mas já surgiam "fatores de consideração da vítima 

como centro da estrutura ressarcitória, para atentar diretamente com as 

condições do lesado e a necessidade de ser indenizado."132 

 Sobre o tema, Giselda HIRONAKA pondera que  

“a vitória da concepção doutrinária da inversão do onus probandi, solução 
de meia sintonia – permitam-me dizer – mas que, inegavelmente, teve o 
condão de amenizar as enormes dificuldades enfrentadas então. Refiro-
me ao recurso que passou a ser utilizado pelo legislador, albergando a 
inversão probatória, que se denominou teoria da culpa presumida.”

 133
 

 

 Essa tendência se faz presente pela primeira vez, na legislação pátria, 

como bem lembra Silmara CHINELLATO,  

“desde 1912, com o Decreto 2.681, de 07.12.1912, que regulamenta a 
responsabilidade civil das estradas de ferro, embora não se trate 
exatamente de responsabilidade objetiva. Ao fundar-se na presunção de 
culpa do transportador, admitindo rol taxativo de afastamento da 
presunção, não parece acolher a responsabilidade objetiva do mesmo 
modo como fazem as leis mais recentes.”134 

  

                                                 
130 Segundo João AGUIRRE, "torna-se imperiosa a necessidade de ser promover o efetivo socorro 
à vítima, liberando-se das amarras representadas pela imposição da prova da culpa ou dolo do 
agente causador do dano, abrindo-se o caminho para a pacificação social e a concretização dos 
ideais de justiça e solidariedade." Em AGUIRRE, João Ricardo Brandão. Responsabilidade por 
informações, conselhos ou recomendações nas relações entre particulares, cit., p. 10. O mesmo 
autor, na p. 26, retoma o tema para concluir que "não se pode negar que o estabelecimento da 
presunção de culpa com a inversão do ônus da prova propicia uma melhora considerável na 
situação da vítima e representa uma forma de aumentar o número de danos efetivamente 
indenizados." 
131 WILSON MELO DA SILVA inclui a culpa presumida dentro da categoria de processos técnicos 
de ampliação da culpa, que possibilitariam a solução de "espécies novas que transbordavam das 
lindes da velha concepção", sem deixar de falar, entretanto, da culpa como fundamento da 
responsabilidade. Em Responsabilidade sem culpa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 84. 
132 Conforme PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 263. 
133 Em Tendências atuais de responsabilidade civil, cit. p. 218.  
134 Em Tendências da responsabilidade civil no direito contemporâneo: reflexos no Código de 
2002. Em DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. (Org.). Novo Código Civil: questões 
controvertidas. São Paulo: Método, 2006, v. 5, p. 588. 
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1.5.4. A evolução da teoria do risco como fundamento da responsabilidade 

civil sem culpa 

 Mas a presunção de culpa foi somente o início desse caminho de 

mudança135. Parte da doutrina francesa não tardou em defender o conceito do 

risco como fundamento da responsabilidade civil136, com a sistematização ao 

tema conferida por JOSSERAND e SALEILLES137, que passa a ter um viés 

                                                 
135 Conforme JOÃO AGUIRRE, "antes da aplicação da teoria do risco, foi necessário um processo 
de diluição do rigor da teoria da culpa, que passa pela noção de culpa presuimida, especialmente 
no tocante aos casos de responsabilidade por fato de terceiros." Em Responsabilidade por 
informações, conselhos ou recomendações nas relações entre particulares, cit., p. 26. 
136 Primeiramente adstrito às situações especificamente reguladas por lei, como defendia Álvaro 
Villaça AZEVEDO, sob a égide do antigo Código Civil de 1916, em Proposta de Classificação da 
responsabilidade objetiva: pura e impura, cit., p. 32, “é preciso que se fixe, na lei, a atividade 
perigosa e seus limites, como medida de segurança indispensável. Tal ônus, e tão pesado, não 
pode surtir de interpretação e de decisões judiciais, o que, além da insegurança, no âmbito 
obrigacional, traz riscos imprevistos e incontornáveis aos interessados.” O mesmo autor, inclusive, 
em sua obra Teoria Geral das Obrigações. 10ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, ou 
seja, já sob a luz do novo Código Civil, esclarece a presença do risco, agora, como previsão geral 
de responsabilidade, ao lado da culpa, o que, na posição desse jurista, é preocupante: “Eu sempre 
entendi que a responsabilidade objetiva pura, sem culpa do agente, deveria constar 
expressamente de lei e, agora, consta. Todavia, o novo CC cria uma abertura muito grande, 
deixando aos operadores do Direito, principalmente aos juízes, a interpretação do que venha a ser 
‘atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano’, que implique ‘por sua natureza risco 
para os direitos de outrem’. Sim, porque, em toda atividade, ainda que normalmente desenvolvida, 
existe risco. Por isso, há que existir muita parcimônia, muito cuidado, na caracterização desse tipo 
de responsabilidade. Prefiro entender que o CC, nesse passo, refere-se às atividades perigosas.” 
(p. 287). No mesmo sentido, Teresa Ancona LOPEZ, em Princípio da precaução e evolução da 
responsabilidade civil, cit., p. 162: “Não temos notícia de que em outro país do mundo ocidental 
exista norma geral tão completamente aberta sobre o risco da atividade e entregue totalmente ao 
arbítrio do magistrado, o que sem dúvida vai gerar consequências jurídicas sérias e graves. O 
legislador abriu mão de todos os seus poderes, não estabelecendo sequer critérios, referências ou 
excludentes para auxiliar o Poder Judiciário na dura tarefa de julgar”. De toda forma, o risco como 
fundamento também encontra previsão genérica no Código de Defesa do Consumidor, no qual a 
responsabilidade aquiliana é exceção, conforme o caput dos artigos 12 e 14, dentre outros, 
embora, nesse caso, seja a legislação mais específica. Tanto assim que, buscando uma solução 
para a falta de definição de conteúdo da regra geral, Silmara CHINELLATO¸ em Tendências da 
responsabilidade civil no direito contemporâneo: reflexos no Código de 200, cit., p. 594 propõe que 
“O diálogo de fontes, como proposto por Erik Jayme, deve ser aplicado na interpretação do Código 
Civil, por meio de socorro a outros Códigos como, no caso, o de Defesa do Consumidor, que bem 
incorporou as tendências contemporâneas, o qual pode fornecer luzes para melhor aclarar a 
conclusão do intérprete e do julgador.” 
137 Conforme LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 
civil, cit., p. 44. Nesse sentido, inclusive, interessante a comparação trazida por José de AGUIAR 
DIAS, em Da Responsabilidade civil, cit., vol. 1, p. 70: "A doutrina de SALEILLES é mais radical do 
que o sistema proposto por JOSSERAND. Enquanto este se limita a aplicar a teoria objetiva ao 
fato de coisas inanimadas, aquele prega, sem rodeios, a necessidade de substituir a culpa pela 
causalidade, mediante a interpretação objetiva da palavra faute no art. 1.382 do Código francês, 
que, no seu entender, aí não se refere senão ao próprio fato causador do dano , sem indagação 
ao elemento psicológico no agente. Classifica de falsa e até humilhante a ideia de culpa, e 
considera que é mais equitativo e mais conforme à dignidade humana que cada qual assuma os 
riscos de sua atividade voluntária e livre." CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA esclarece que 
SALEILLES baseia sua argumentação, em princípio, no fato de que o art. 1382 do Code Civil ao 
falar de faute buscava se referir, na verdade, a fait. Por outro lado, JOSSERAND baseia-se nos 
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objetivo138, embora não abandonando a regra geral da responsabilidade 

aquiliana.139 

 Nos dizeres de ALVINO LIMA, o movimento iniciado por JOSSERAND e 

SALEILLES de crítica à teoria clássica da culpa "foi o mais intenso dos ataques 

doutrinários que talvez se tenha registrado na evolução de um instituto jurídico".140 

Por óbvio tal ataque sofreu resistência de parte tradicional da doutrina, a defender 

o princípio clássico da culpa, como os irmãos Mazeaud, Ripert, Esmein, Brasiello, 

e De Page.141 

 Segundo GISELDA HIRONAKA, em trabalho que analisa exatamente a 

questão de um novo fundamento para a responsabilidade civil, o que diferencia o 

fundamento da responsabilidade "risco" em relação ao fundamento anterior 

"culpa" "é a maneira como aquela teoria muda o enfoque da ideia de obrigação ou 

dever: não mais como necessidade de uma normalidade ou de uma virtuosidade, 

mas como necessidade de pacificação social ou"... "de justiça".142 

 Conforme TERESA ANCONA LOPEZ143, surge a teoria do risco-proveito, 

pela qual o que lucra é quem se responsabiliza pelo dano; que depois é 

substituída pela teoria do risco-criado, segundo a qual o criador de qualquer 

atividade que gere o dano responde, independentemente do proveito; e depois a 
                                                                                                                                                    

casos sobretudo do art. 1384, para interpretar que o Code Civil já teria uma previsão de 
responsabilidade independentemente do princípio da culpa. Em Responsabilidade civil, cit., p. 16 e 
ss. 
138 Conforme Teresa Ancona LOPEZ, essa ideia “sofreu críticas, como as de Ripert, mostrando 
que a responsabilidade civil vinculada à culpa do ofensor tem como fundamento as normas de 
conduta moral, o que não se daria com a responsabilidade objetiva, pois afastada dos princípios 
éticos.” Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 49. 
139 Segundo Silmara CHINELLATO, em Da responsabilidade civil no Código de 2002: aspectos 
fundamentais. Tendências do direito contemporâneo. Em: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz 
Edson. (Org.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 947, “as duas 
hão de conviver harmoniosamente distinguindo-se quando caberá a responsabilidade civil objetiva, 
que prestigia a vítima, e quando caberá a subjetiva, fundada na culpa – negligência, imprudência e 
imperícia – ou dolo.” 
140 Em Culpa e risco, cit., p. 39 e s. 
141 Importante, de todo modo, fazer a distinção apregoada por ALVINO LIMA, no sentido de que 
havia os mais radicais, como Ripert, Esmein, Brasiello, defensores da culpa, mantida como se 
encontrava até então; mas também havia um grupo formado sobretudo pelos irmãos Mazeaud, 
que não fecharam os olhos para a nova realidade, mas manitiveram a culpa como princípio 
filosófico da responsabilidade, ao defenderem a ideia já trazida anteriormente, da utilização da 
presunção de culpa iuris et de iure, ou seja, de uma "culpa sem a apreciação da imputabilidade 
moral." Em Culpa e risco, cit., p. 331 e s. 
142 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 345 (grifos conforme o original). 
143 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 44 e s. 
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teoria do risco profissional, ligada aos acidentes de trabalho. Em todos os casos, 

a autora, citando ALPA e BESSONE, pondera que a responsabilidade objetiva 

baseia-se num "juízo de equidade, que impõe a transferência dos danos dos mais 

pobres para os mais ricos."144 

 A mesma autora entende que "o fundamento da teoria objetiva como 'risco 

da atividade' acabou sendo o mais difundido tanto na Europa quanto nos Estados 

Unidos" e chegou à legislação brasileira, como no Código de Defesa do 

Consumidor e no Código Civil, que impõem a responsabilidade objetiva 

independentemente de culpa quando "a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem" (art. 

927 do Código Civil).145  

 Como menciona KEILA PACHECO FERREIRA, "a ênfase se dá na busca 

não de culpados, mas sim de responsáveis que possam indenizar as suas 

vítimas."146 De todo modo, tal responsabilidade dos produtores por produtos 

defeituosos, segundo CHRISTIAN LARROUMET, "gera como consequência uma 

maior custo da produção que desemboca necessariamente no aumento de custo 

do produto em detrimento do consumidor."147 

 Conclui SILMARA JUNY CHINELLATO que “a tendência à objetivação da 

responsabilidade civil atende à sociedade pós-moderna, sociedade de massa e 

globalizada, caracterizada pelos riscos da produção e do desenvolvimento, nos 

                                                 
144 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 45. ALVINO LIMA, em 
sua obra Culpa e risco, expõe as fases de construção da teoria do risco até a atualidade. Mas o 
próprio autor reflete: "A exposição, porém, destas teorias não nos interessa, porquanto fixado o 
conceito da teoria do risco como fruto inevitável das atividades humanas, como consequência 
inerente à própria ação do homem nas suas múltiplas manifestações da vida moderna, o nosso 
desiderato é verificar se tal concepção encontrou guarida no direito positivo, quer em face do 
direito comum, quer na legislação especial." Em Culpa e risco, cit., p. 121. 
145 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 47. Quanto à doutrina, 
JOÃO AGUIRRE menciona que, antes de mesmo de incorporadas amplamente pela legislação,  
"os reflexos desse verdadeiro movimento em busca da teoria do risco logo ecoaram no Brasil e 
foram acolhidos pela doutrina pátria, consoante registram, dentre outras, as obras de Alvino Lima, 
Wilson Melo da Silva e de José de Aguiar Dias." Em AGUIRRE, João Ricardo Brandão. 
Responsabilidade por informações, conselhos ou recomendações nas relações entre particulares, 
cit., p. 26. 
146 Em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 17. 
147 LARROUMET, Christian. A noção de risco de desenvolvimento: risco do Século XXI. 
Tradução: VILLARDIÈRE, M. Beatriz Paez Reyes de la. Em DINIZ, Maria Helena e LISBOA, 
Roberto Senise (coordenadores). O Direito Civil no Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 116 e 
117. 
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quais se inclui a tecnologia, que tornam mais vulneráveis as pessoas, possíveis 

vítimas”148, muito embora não devamos descartar as consequências negativas da 

objetivação da responsabilidade civil. Como pondera TERESA ANCONA LOPEZ:  

"A crítica que se faz à responsabilidade objetiva é que ao se desvincular 
da ideia de culpa, perde o fundamento de norma de conduta moral, pois 
não se baseia mais no princípio ético da punição do ofensor, baseando-se, 
ao contrário, na ética da solidariedade (ética social). Isso se dá com a 
queda do individualismo para resolver os problemas sociais e o advento 
do Welfare State."149 

 No mesmo sentido, conclui GISELDA HIRONAKA, ao analisar a 

transformação da responsabilidade civil novecentista, baseada na culpa, no novo 

fenômeno atual, muito mais objetivista. Esse caminho, segundo a autora gera tal 

situação: 

"Algo como se deslocássemos a ênfase analítica até então despendida 
para o reverso dessa relação jurídica que junge a vítima ao autor do dano, 
exatamente para que fosse possível deixar de destacar e de evidenciar o 
dever, para prestigiar e privilegiar o direito e o seu efetivo exercício."150 

 No entanto, no mesmo sentido que vimos ponderando durante nossas 

pesquisas, do convívio entre ambas as teorias e não da superação de uma pela 

outra, CARLOS YOUNG TOLOMEI nos lembra que "não se trata de declínio desta 

ou daquela teoria, mas surgimento de legítimos mecanismos para atender novas 

demandas sociais." E depois conclui: "Culpa e risco consistem, hoje, em duas 

fontes de responsabilidade, que, embora distintas, convivem em harmonia."151  

 No mesmo sentido pensamos que, longe do abandono da culpa, vem a 

teoria do risco complementá-la, diante de novas exigências trazidas pela 

Revolução Industrial. Assim também, como veremos adiante, outros mecanismos 

tiveram que juntar-se a esse sistema, de forma a garantir que novas realidades 

não possibilitassem situações injustas. É seguindo exatamente esse raciocínio 

que estamos, nessa tese, a propor a colaboração de mais uma ferramenta, o 

prêmio, no auxílio à eficácia da responsabilidade civil preventiva, em tempos pós-

modernos.  
                                                 
148 Em Tendências da responsabilidade civil no direito contemporâneo: reflexos no Código de 
2002, cit., p. 588. 
149 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 49. 
150 Em Tendências atuais da responsabilidade civil, cit., p. 228. 
151 Em TOLOMEI, Carlos Young. A noção de ato ilícito e a teoria do risco na perspectiva do novo 
Código Civil (art. 186-188), cit., p. 370 e 371. 
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1.6. SOCIEDADE DE RISCO E O SUCESSO DO RECURSO AOS 

SISTEMAS ASSECURATÓRIOS 

 

1.6.1. Sociedade de riscos, sociedade pós-industrial ou sociedade pós 

moderna 

 O mundo vem mudando cada vez mais rapidamente. A globalização tem 

acelerado esse processo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo como 

força motriz a ciência e os avanços tecnológicos152. DANIEL BELL, que cunhou a 

expressão "sociedade pós-industrial", ao escrever sua obra, ainda em 1973, já 

conseguia traçar os marcos claros dessa evolução:  

"No século XIX, e no início do século XX, a força das nações dependia de 
sua capacidade industrial, cujo índice mais importante era a produção do 
aço. Media-se a força da Alemanha, antes da Primeira Guerra, pelo fato 
de ela haver sobrepujado a Grã-Bretanha na produção do aço. Depois da 
Segunda Guerra Mundial, a capacidade científica de um país passou a 
constituir um dos determinantes de seu poderio e de seu potencial, e a 
pesquisa e o desenvolvimento (P&D) substituíram o aço como padrão para 
comparar a força das potências."153 

 O próprio autor analisa, a partir daí, que essa modificação do centro do 

poder, da indústria para a universidade ("uma sociedade de produção de bens 

                                                 
152 Daniel BELL já alertava em sua obra: "Muito embora seja difícil demonstrar que o 'ritmo' da 
mudança tecnológica deu um salto apreciável para a frente das décadas passadas, é indiscutível 
que algo substancialmente novo, com relação à tecnologia, introduziu-se na história econômica e 
social. Trata-se da alteração no relacionamento entre a Ciência e a tecnologia, e da incorporação 
da Ciência através da institucionalização da pesquisa na estrutura progressiva da Economia e, nos 
Estados Unidos, como parte normal da organização das empresas. Por conseguinte, há duas 
novidades: o desenvolvimento sistemático da pesquisa e a criação de novas indústrias tomando 
como base a Ciência." Em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão 
social. Tradução DANTAS, Heloysa de Lima. São Paulo: Cultrix, 1977, p. 222 e s. 
153 BELL, em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão social, cit., p.138 
e ss. No mesmo sentido BECK fala dessa mudança, que para ele se dá da lógica de distribuição 
de riquezas para a lógica das distribuição de riscos: " Essa passagem da lógica da distribuição de 
riqueza na sociedade de escassez para a lógica da distribuição de riscos na modernidade tardia 
está ligada historicamente a (pelo menos) duas condições. Ela consuma-se, em primeiro lugar - 
como se pode reconhecer atualmente -, quando e na medida em que, através do nível alcançado 
pelas forças produtivas humanas e tecnológicas, assim como pelas garantias e regras jurídicas e 
do Estado Social, é objetivamente reduzida  e socialmente isolada  a autêntica carência material. 
Em segundo lugar, essa mudança categorial deve-se simultaneamente  ao fato de que, a reboque 
das forças produtivas exponencialmente crescentes no processo de modernização, são 
desencadeados riscos e potenciais de autoameaça numa medida até então desconhecida." Em 
BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução: NASCIMENTO, 
Sebastião. 2ª edição. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 23. 
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transformada em sociedade de informação"154), acaba por alavancar, por 

exemplo, as revoltas estudantis dos anos 60. Esse novo momento apresenta um 

novo núcleo comum de problemas, baseado no relacionamento entre Ciência e 

Política155, e que na década de 70 o autor já conseguia prever como catalisador 

de "novos e 'explosivos' problemas sociais"156. Nessa sociedade, a "questão 

trabalhista" perde lugar para outras questões de interesse público, como a saúde, 

o meio ambiente, e a segurança pública.157 

 O fato é que, passadas quatro décadas, deparamo-nos com os efeitos da 

velocidade voraz desses avanços. O retrato atual nos confronta com o medo do 

destino para o qual inexoravelmente nos dirigimos. Como afirma TERESA 

ANCONA LOPEZ no ponto de partida de sua obra Princípio da precaução e 

evolução da responsabilidade civil158, 

“A ‘sociedade de risco’, fenômeno social recente, nascido no 2º Pós-
Guerra com o desenvolvimento amplo e acelerado das pesquisas 
tecnológicas e científicas, vem criar também a era do medo e da incerteza, 
na qual a única certeza é o presente, sendo que mesmo este nos escorre 
pelas mãos.” 

 Essa sociedade de risco (Risikogesellschaft) estudada na Alemanha por 

ULRICH BECK159 é uma sociedade industrial conjugada com os avanços 

tecnológicos e científicos do pós-guerra, que geram riscos e perigos de difícil 

controle, ou seja “‘sociedade de risco’ significa que vivemos em um mundo fora de 

controle. Não há nada certo além da incerteza."160  

                                                 
154 BELL, em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão social,, cit., p. 
538. 
155 BELL, em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão social,, cit., p. 
141 e s. 
156 BELL, em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão social,, cit., p. 
218. 
157 BELL, em O Advento da Sociedade Pós-Industrial - uma tentativa de previsão social,, cit., p. 
190. 
158 Cit., p. 15. 
159 Cuja obra foi primeiramente editada em 1986, logo após o acidente nuclear de Chernobyl, mas 
que continua bastante atual, pois o autor pondera que aquele era apenas o início de uma nova 
era. Ao tratar de tragédias passadas, como Auschwitz, Nagasaki, Hiroshima, ele pondera em seu 
prefácio da primeira edição: "Isso continua a existir e, ao mesmo tempo, desde Chernobyl, deixou 
de existir. É o fim dos 'outros', o fim de todas as nossas bem cultivadas possibilidades de 
distanciamento, algo que se tornou palpável com a contaminação nuclear. A miséria pode ser 
segregada, mas não os perigos da era nuclear." Em BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a 
uma outra modernidade, cit., p. 7. 
160 Em Incertezas fabricadas - entrevista com o sociólogo alemão Ulrich Beck, dada à IHU On-line, 
em 02/06/2006, disponível em http://amaivos.uol.com.br/amaivos2015/?pg= 
noticias&cod_canal=41&cod_noticia=7063. 
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 Nesse passo, podemos caracterizar a sociedade de risco pelo fato de ter 

adicionado à sociedade industrial, anterior, os avanços científicos e tecnológicos, 

que adicionaram uma grande produção de riscos, que não podem ser 

mensurados, ao passo que, socialmente, vem caracterizada por uma grande 

individualização. A modernização gera uma perda de segurança e uma 

interrogação constante a respeito do porvir da natureza, diante dos riscos que o 

avanço tecnológico pode significar. Da mesma forma que a ciência traz soluções, 

embutidos nessas estão os problemas, como que efeitos colaterais do avanço. 

Segundo o autor, essa sociedade mundial de risco traz: a "incalculabilidade", na 

medida em que as consequências dos avanços são, em princípio, incalculáveis, já 

que os riscos são hipotéticos ou virtuais; e a "não-compensabilidade" já que o 

ideal de segurança da primeira modernidade não é mais possível. Por isso afirma: 

"Dada a nova classe de ameaças à humanidade, a lógica da compensação entra 

em colapso e é substituída pelo princípio da 'precaução pela prevenção'".161 

 Nesse sentido, ULRICH BECK fala da modernização reflexiva, em que "o 

processo de modernização torna-se "reflexivo", convertendo-se a si mesmo em 

tema e problema."162 Por isso propõe descontinuidade como caminho para 

possibilitar a continuidade dessa sociedade.  

 A questão fundamental aqui é a de que o risco que traz as incertezas e 

pode levar a danos em massa, é o mesmo que permite novas descobertas. Como 

menciona TERESA ANCONA LOPEZ, "A sociedade moderna precisa controlar as 

incertezas, os riscos. Anseia por segurança, mas ao mesmo tempo toda a 

insegurança vem do progresso social."163Nesse sentido vai a lição de ANTHONY 

GIDDENS164, de que vivemos num mundo de transformações que nos afetam, 

para o bem ou para o mal. A disciplina do risco não significa a sua exclusão, já 

que assumir riscos é elemento fundamental numa economia dinâmica e numa 

sociedade inovativa. Por isso o autor afirma que "Viver na era global significa lidar 

com uma diversidade de novas situações de risco. Nós podemos precisar, muito 

frequentemente, sermos corajosos mais do que cuidadosos ao apoiar  inovações 

                                                 
161 Em Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, cit., p. 364. 
162 Em Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, cit., p. 24. 
163 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 32. 
164 Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives,cit., p. 6. 
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científicas ou outras formas de mudança. Afinal, uma raiz do termo 'arriscar' no 

original Português significa 'ousar'."165 

 BECK pergunta, ainda, como determinar-se responsabilidade, nessa era. 

Sobre o tema o autor afirma que "A questão de determinar quem é o responsável, 

e quem tem que carregar o fardo de pagar pelos danos, foi transformada em uma 

batalha sobre as regras de evidência e as leis de responsabilidade. E a razão 

para isso é que, no fundo, o verdadeiro duelo se dá entre a ideia de que alguém é 

responsável e a ideia de que ninguém é responsável."166 É o que o autor chama 

de irresponsabilidade organizada. 

 

1.6.2. A solidariedade e os seguros de responsabilidade civil 

 A teoria do risco traz, contida em si, a ideia de socialização do risco e da 

reparação da vítima como valor maior da responsabilidade civil, em detrimento da 

culpabilização do agente. Como afirma TERESA ANCONA LOPEZ, "na 

socialização dos riscos perde importância a fundamentação da responsabilidade 

na teoria da culpa ou do risco. Na verdade, estamos diante do 'direito de danos', e 

não da responsabilidade em sentido estrito".167 

 Por esse motivo, GIDDENS afirma que a noção de risco veio acompanhada 

pelo aumento dos seguros, não só privados, mas também aqueles programados 

pelos sistemas estatais de gestão de risco, sendo a base numa sociedade que 

teve seu futuro baseado no destino substituído pelo baseado no risco. 168A 

questão em que se esbarra é a de que a securitização configura só um mero 

sistema de redistribuição, sem a mínima possibilidade de fazer com que os danos 

não aconteçam. O risco permanece, o que surge é a possibilidade do seu 

pagamento, o que é uma das bases do capitalismo169. 

                                                 
165 Tradução livre de: "Living in global age means coping with a diversity of new situations of risk. 
We may need quite often to be bold rather than cautious in supporting scientific innovation or other 
forms of change. After all, one root ot the term 'risk' in the original Portuguese means 'to dare'." 
166 Em Incertezas fabricadas - entrevista com o sociólogo alemão Ulrich Beck,cit. 
167 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 53. 
168 Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives,cit., p. 24. 
169 GIDDENS afirma que "Capitalism is actually unthinkable and unworkable without it". Em 
Runaway world: how globalization is reshaping our lives,cit., p. 25. 
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 Ao tratar do tema, o autor diferencia o risco externo, que advém da 

natureza e da tradição (como enchentes, safras ruins, pragas), do risco 

manufaturado, criado pelo impacto do nosso conhecimento170, que gera riscos 

sobre os quais temos muito pouca experiência histórica de confronto, como no 

caso dos danos ambientais, e que têm relação direta com a intensificação da 

globalização. Ou seja, antes temíamos pelo que a natureza poderia fazer contra 

nós, agora tememos pelo que podemos fazer contra a natureza171. A questão é 

que os riscos tradicionais eram facilmente calculáveis, como os de acidente de 

veículos, e a possibilidade do seguro baseia-se nessa possibilidade de cálculo 

atuarial. Já os riscos manufaturados não são assim: não se conhece sua 

extensão provável, até que já seja tarde demais. Pode até mesmo ser que não 

haja risco algum, mas essa informação ninguém pode ter antes que o perigo 

ocorra.172  

 Do mesmo modo, afirma TERESA ANCONA LOPEZ, que a probabilidade 

estatística é a base do cálculo atuarial, "por ser o instrumento mais útil para a 

previsão de danos e o cálculo do preço, tanto da administração de riscos, com 

suas expertises caras e moderadas, quanto da fixação do prêmio de seguro"173. 

Contudo, segundo a autora, tornando-se as catástrofes algo corriqueiro, então já 

se torna mais difícil, pois o cálculo estará baseado nas experiências passadas, e 

não na avaliação do risco futuro. Além disso, esses cálculos atuariais se aplicam 

para as companhias de seguro, mas o risco residual continua sendo risco. 

 Como consequências apontadas pela autora temos, em primeiro lugar, a 

questão da socialização do custo dos seguros, embutidos pelos fornecedores no 

preço final do produto ou serviço ao consumidor174. Além disso, alerta a autora 

                                                 
170 BECK faz a mesma distinção com outra nomenclatura. Aos riscos naturais chama de 
"ameaças", enquanto que esses riscos manufaturados de GIDDENS, ele os chama de "riscos", 
definindo os mesmos como "incertezas fabricadas", porque dependem de decisões humanas para 
existirem. Em Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, cit., p. 362. 
171 Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives, cit., p. 26. 
172 Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives, cit., p. 28 e ss. 
173 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 51. 
174 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 47: "a responsabilidade 
objetiva pelo risco da atividade pode ter um efeito perverso, pois, como os fabricantes de produtos 
ou fornecedores, sempre que houver dano, devem responder por ele, a menos que aleguem 
alguma das excludentes da responsabilidade civil (fato da vítima, estado de necessidade, fato de 
terceiro, força maior), o custo do seguro, para cobrir as indenizações será diluído no preço dos 
produtos ou serviços e será repassado ao consumidor final, porquanto o valor desses prêmios é 
muito elevado." MONATERI também alerta para essa questão em Responsabilità civile, cit., p. 25. 
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que o baixo nível de previsibilidade a respeito da ocorrência desses riscos, 

associada à alta gravidade dos danos, leva à ideia de um seguro de cobertura 

completa, de natureza estatal, como os fundos de garantia da Alemanha, França 

e Itália175. "Nesses casos tanto faz o autor do dano. O importante é ressarcir as 

vítimas".176  

 Esse sentimento se fortaleceu com a análise econômica da 

responsabilidade civil177 alardeada por GUIDO CALABRESI178, no seu trabalho 

“The costs of accidents”, em 1970, com a ideia da criação de um sistema 

                                                 
175 É de se afirmar, contudo, desagrado de parte da doutrina italiana com a consideração desses 
fundos de garantia como parte integrante de um sistema de responsabilidade civil. FRANCESCO 
BUSNELLI, em La parabola della responsabilità civile, primeiramente publicado em 1988, e 
posteriormente reimpresso em Programa ALFA-Rete TANTA – Corso di Perfezionamento e di 
Magister in Derecho Romano y Unificación del Derecho. Experiencia europea y latinoamericana 
(Con especial atención a la responsabilidad extracontractual), Material III. Roma: 1999, p. 69 e 70, 
analisa tal fenômeno na jurisprudência  da Corte Constitucional italiana e entende que "la 
prestazione del Fondo di garanzia esula dallo schema típico della responsabilità aquiliana, avendo 
piuttosto la natura di un indennizzo, più rispondente ai principi di solidarietà". Conclui o autor, 
esclarecendo seus motivos para tanto: "la proposta di inserimento delle prestazioni del Fondo di 
garanzia nello schema dellla responsabilità civile comporterebbe una grave mutilazione strutturale 
di tale schema, istituzionalmente contraddistinto dalla bilateralità  del rapporto obbligatorio tra 
danneggiante e danneggiato." Assim, sublinha a importância da relação jurídica obrigacional entre 
credor e devedor, vítima e agressor, respectivamente, para o sistema de responsabilidade civil. 
176 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 49. 
177 Sobre a análise econômica do Direito, que tanto fez sucesso na questão dos seguros de 
responsabilidade civil, ANTONIO CARLOS MORATO e SILMARA JUNY DE ABREU 
CHINELLATO fazem, ao tratar da questão de o risco de desenvolvimento ser ou não excludente 
de responsabilidade, a seguinte advertência: "O raciocínio 'econômico' e a visão de 'Direito e 
Economia' (Law and Economics) sempre serve a alguém, ainda que quem o sustente muitas 
vezes não se dê conta disso, alegando uma suposta neutralidade em sua interpretação em favor 
de um futuro auspicioso se tivermos menor interferência estatal, embora, estranhamente, o Estado 
seja chamado a intervir sempre que a empresa sofra algum revés em sua atividade." Em 
Responsabilidade civil e o risco do desenvolvimento nas relações de consumo. Em NERY, Rosa 
Maria de Andrade; DONNINI, Rogério. (Org.). Estudos em homenagem ao Professor Rui Geraldo 
Camargo Viana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 35. 
178 Em CALABRESI, Guido. The costs of accidents: a legal and economic analysis. New Haven: 
Yale University Press, 1970. MONATERI esclarece sobre a obra: "Si può descrivere la funzione 
della responsabilità civile con le parole di Calabresi, che per primo ha posto la questione in questi 
termini: le regole di responsabilità dovrebbero mirare a minimizzare i costi sociali degli incidenti, 
cioè la somma dei costi preventivi, del danno, e dei costi trasattivi". Em Responsabilità civile, cit., p. 
29. De todo modo, ele não deixou de ser criticado. Em artigo originalmente redigido em 1976, 
BUSNELLI, ao tratar de sua análise, menciona que a intenção de CALABRESI, é a da criação de 
um novo sistema de responsabilidade civil "che, sotto ogni profilo, sia più soddisfacente della 
responsabilità civile per colpa", mas que , para tanto, ele se baseia na "welfare economics", a qual 
"mostra sempre di più i propri limiti e, comunque, non può essere assunta como base ottimale per 
una ricerca dei nuovi confini della responsabilità civile, se non si vuol circunscrivere  la ricerca 
all´esperienza economica statunitense (alla quale, com'è noto, si riferisce il libro di Calabresi", 
deixando clara sua opinião de que não é possível transportar esse mesmo raciocínio para a 
experiência italiana. Em BUSNELLI, Francesco D. Nuove frontiere della responsabilità civile. Texto 
reprudizido em Programa ALFA-Rete TANTA – Corso di Perfezionamento e di Magister in Derecho 
Romano y Unificación del Derecho. Experiencia europea y latinoamericana (Con especial atención 
a la responsabilidad extracontractual), Material III. Roma: 1999,p. 7 e ss. 
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assecuratório que ressarcisse todas as vítimas, independentemente da análise da 

conduta do agressor, mediante a distribuição dos custos dessa reparação, 

ocorrendo, portanto, a repartição do prejuízo socialmente179.  

 Interessante é que o autor assume como pressuposto para suas novas 

propostas, à época, o fato de que o sistema baseado no risco não se mostrava 

mais coerente e parecia mesmo menos justo do que o antigo sistema de 

responsabilidade baseada na culpa.180 

 O questionamento que se faz, sobretudo na doutrina francesa, conforme 

GISELDA HIRONAKA retrata em seu trabalho, é o de ser esse sistema realmente 

um sistema de responsabilidade civil ou não, já que contradiz todos os séculos de 

tradição da responsabilidade civil, instaurando um sistema paralelo de reparação 

de prejuízos, nos moldes da seguridade social, mas que desnatura o conhecido 

sistema da responsabilidade civil individual.181 

 De todo modo, esse exemplo ganhou força em muitos países do sistema 

de common law, sobretudo na conhecida experiência neozelandesa,182 em que foi 

editado o Accident Compensation Act, em 1972, que determinava o pagamento 

de indenização às vítimas independentemente da propositura de processos 

judiciais, depois revisto e atenuado, em função dos déficits causados.183 

                                                 
179 No que TERESA ANCONA LOPEZ reconhece um sistema de indenização sem 
responsabilidade. Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 49. 
KEILA PACHECO FERREIRA menciona que, nessa "translação dos custos da indenização à 
sociedade mediante o mecanismo da securitização social", vislumbra-se "a ruptura entre a 
responsabilidade e reparação, especialmente com o desenvolvimento do chamado 'Direito de 
Danos'". Em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 19. 
180 Em CALABRESI, Guido. The costs of accidents: a legal and economic analysis, cit. p. 102. 
181 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 147. Por esse motivo, há autores que preferem não 
falar mais em responsabilidade civil, nesses casos, mas em direito de danos. A esse respeito ver 
VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a 
violação dos direitos e a tutela inibitória material, cit., p. 64, bem como LEVY, Daniel de Andrade. 
Responsabilidade civil – de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, cit, que 
defende a reorganização da responsabilidade civil em duas novas disciplinas: direito de danos 
(cujo olhar se volta para a reparação dos danos sofridos pelas vítimas) e direito das condutas 
lesivas (referente à resposta do Direito ao comportamento agressor). 
182 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 59, TERESA ANCONA 
LOPEZ esclarece que "A mesma 'socialização' foi tentada na Austrália e na Grã-Bretanha, porém, 
esses países viram esse regime indenizatório com desconfiança e não o adotaram até hoje." 
183 Conforme ensina MARCO FÁBIO MORSELLO em A responsabilidade civil e a socialização dos 
riscos. O sistema neozelandês e a experiência escandinava. Em Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, ano 78, nº 2, julho/dezembro 2006, p. 15 e ss. 
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 Essa experiência, contudo, mostrou-se causadora de dois nefastos efeitos 

colaterais: o primeiro, a redução da função preventiva da responsabilidade civil e 

o segundo, o conhecido spreading dos custos, com a pulverização dos custos 

entre toda a sociedade, que arca com os custos do seguro. Assim, estimulava-se 

uma conduta menos prudente e diligente da população, que se via pagadora dos 

danos, apesar de sua conduta, e se via reparada, independentemente de sua 

colaboração para o mau resultado.184 Por esse motivo, foram necessárias 

sequentes atualizações e adaptações das regras, de valores de cotizações.  

 Portanto, apesar de ser um sistema bastante elogiado por parte da 

doutrina, por dar atenção ao direito das vítimas, não tem se mostrado capaz de 

reduzir a incidência de danos, por retirar caráter preventivo do sistema, e ao 

mesmo tempo pulverizar o custo do sistema entre os consumidores finais.185 

 No grupo dos países desenvolvidos, o aumento dos custos desses seguros 

de responsabilidade civil tornou-se a grande preocupação, e "A longo prazo, em 

razão das tendências sociais e jurídicas, os sinistros crescerão 1,5 s 2 vezes mais 

rapidamente que o PIB nominal, como nos Estados Unidos, na Europa e no 

Japão"186, sem contar, ainda, novos riscos, que não se sabe ao certo quanto vão 

custar.187 

                                                 
184 Como esclarece MORSELLO, em A responsabilidade civil e a socialização dos riscos. O 
sistema neozelandês e a experiência escandinava, cit., p. 17, “embora o escopo inicial da iniciativa 
fosse louvável, revelando efetiva solidariedade social, houve mitigação pronunciada da função de 
prevenção, ínsita ao sistema da responsabilidade civil, aumentando ainda mais os encargos sobre 
o corpo social, em inequívoco spreading.” Nesse sentido, sobre o tema, também MONATERI, em 
Responsabilità civile, cit., p. 26: "appare ovvio come l'istituto dell'illecito civile possa non sempre 
apparire come uno strumento ottimale di prevenzione". 
185 Conforme LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil – de um Direito dos Danos a um 
Direito das Condutas Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 205 e ss., em que faz ampla análise do 
instituto e do Accident Compensation Act neozelandês. Nesse sentido, também, LOPEZ, Teresa 
Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 55: “o pior da 
socialização de riscos na Nova Zelândia foi o enfraquecimento da função preventiva das condutas 
de risco.” 
186 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 
63. 
187 De qualquer modo, CARVAL, Suzanne. La construction de la responsabilidaté civile – 
controverses doctrinales. Paris: Puf, 2001, p.305, afirma: "La responsabilitè moderne doit tout à 
l'assurance. Sans elle, les métamorphoses qui viennent d'être décrites n'auraient pu se produire. 
Expansion, objectivation, multiplication des dommages réparables, tout découle, tout procède du 
prodigieux essor de cette institution." 
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 Como aponta MORSELLO188 em sua pesquisa, os países escandinavos 

(Suécia, Noruega e Dinamarca) optaram por um modelo sem a completude do 

modelo neozelandês, para o seu sistema de Bem-Estar Social, também na 

década de 70. Mesmo assim, desde a década de 80 mostrou-se a tendência de, 

para evitar o aumento dos déficits causados por esse sistema, propiciar-se a 

busca pela indenização por parte do causador, além de mecanismos de 

prevenção e precaução. 

 Nesse sentido vai a conclusão de outra obra de MARCO FABIO 

MORSELLO, de que a mera criação de fundos estatais "advindos, tout court, dos 

agentes criadores de risco, geraria inequívoco risco de spreading no âmbito da 

relação custo/preço, em detrimento do consumidor final".189 E diz isso o autor para 

fundamentar sua conclusão a respeito da questão da socialização dos riscos:  

"Patente, pois, a insubsistência prática do sistema da ampla e exclusiva 
socialização dos riscos. Deveras, sob o denominado paradigma pós-
moderno, emerge efetiva preocupação com a proteção à pessoa e a seus 
direitos, cabendo ao Estado velar, no âmbito da ordem pública de 
proteção, por normas robustecedoras do princípio da prevenção, impondo 
ao acusador do dano indenização ampla, ou, quando não for possível, 
com espeque em eventual insolvência, incentivar a utilização de 
mecanismos prévios de seguro privado. Em última análise, os seguros 
sociais estariam fulcrados em patamar-limite, sem suprimir, destarte, a 
responsabilidade civil e suas funções preventiva e compensatória, ainda 
que em caráter complementar quanto ao último aspecto."190 

 Nos últimos anos, contudo, vem sendo vislumbrada uma combinação que 

pode ser, na prática, interessante também para os seguros obrigatórios, como no 

caso da Nova Zelândia. No Brasil, conforme ensina SILMARA CHINELLATO, 

temos a experiência da regulação legal de seguros obrigatórios para acidentes do 

trabalho, para veículos terrestres, embarcações e também para o transporte 

aéreo nacional e internacional191. Explica TERESA ANCONA LOPEZ que ainda 

não vivemos uma crise de responsabilidade civil no Brasil, onde a área sofreu 

incremento desde o Código do Consumidor e do atual Código Civil.192 

                                                 
188

 Em A responsabilidade civil e a socialização dos riscos. O sistema neozelandês e a experiência 
escandinava, cit. 
189 Em Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo: Atlas, 2007, p. 22. 
190 Em Responsabilidade civil no transporte aéreo, ob. cit, p. 23. 
191 Em Tendências da responsabilidade civil no direito contemporâneo: reflexos no Código de 
2002, cit., p. 589. Essa experiência parece repetir a experiência francesa, mencionada por 
GISELDA HIRONAKA, em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 148. 
192 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 60. 
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 Importante não subestimar as preocupações expressadas por GENEVIÈVE 

VINEY, ao tratar das tendências atuais da responsabilidade civil no mundo. A 

autora francesa salienta que os diferentes tipos de sistemas assecuratórios 

postos em prática, seja um sistema único de reparação de danos corporais 

administrado por um fundo de indenizações, como na experiência neozelandesa, 

seja sistemas menos complexos de indenização automática, como o canadense 

ou francês, e mesmo o que se vislumbra em menor escala no Brasil, necessitam 

de regras de indenização claras, por exemplo, sobre a forma como essas 

indenizações serão pleiteadas, ou se deverão ser ofertadas, a exemplo do 

sistema francês para acidentes de circulação. É necessária também uma maior 

precisão de regras de avaliação de indenizações, sobretudo para questões menos 

claras, como danos morais, estéticos, prejuízo afetivo pela morte de terceiro, 

dentre outras. É necessário definir fórmulas de cálculo e/ou tabelas, embora a 

autora entenda que as segundas são sempre menos imprecisas que as 

primeiras.193 

 Seria extremamente oportuno unir o sucesso dessa experiência, que é 

exatamente a garantia de reparação à vítima, ao incentivo da sanção premial, 

como nos casos das cláusulas premiais presentes em alguns seguros de acidente 

de automóveis hoje comercializados, a título de “bônus”. A reparação continuaria 

garantida, porém com o acréscimo do incentivo à conduta diligente, de forma a 

educar para a redução dos acidentes e, portanto, a um menor custo do 

sistema.194 Essa nossa ideia vem no sentido do que aconselha TERESA 

ANCONA LOPEZ: “as seguradoras devem promover medidas de prevenção, 

limitar os riscos que se acumulam e receber um prêmio levando em conta o 

possível acontecimento de uma situação que não pode ser atendida."195  

 Tal atitude também se mostra conforme com a necessidade de empresas e 

seguradoras reduzirem custos, que sempre devem ser suportados por elas 

apesar de todo repasse feito aos consumidores. Isso, desde que o custo da 

                                                 
193 Em VINEY, Geneviève. As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 47 e ss. 
194 O que se adequaria, inclusive, com a já mencionada dicotomia proposta por Daniel de Andrade 
LEVY, em Responsabilidade civil – de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, 
cit., que propõe a cisão entre a análise da conduta do agente (Direito das Condutas Lesivas, no 
qual incluiríamos a questão da prevenção e da aplicação do prêmio) e a questão da reparação da 
vítima (Direito dos Danos). 
195 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 63. 



73 

 

prevenção não supere o custo dos danos causados. É o definido pela chamada 

fórmula ou "paradigma de Hand", criada pelo juiz Learned Hand, segundo o qual 

seria culpado pelo dano aquele que poderia tê-lo evitado com medidas de 

prevenção, desde que as mesmas fossem menos custosas do que os custos 

suportados pelas vítimas.196  

 E isso se justifica, economicamente, porque "a razão da existência de um 

nível de diligência que exonera o causador do dano é a de induzir as vítimas a 

serem diligentes", o que não acontece no sistema de responsabilidade objetiva, 

onde as vítimas são desestimuladas a serem diligentes197. Segundo MONATERI, 

quando se consegue a prevenção bilateral (do ofensor que toma medidas de 

prevenção até o ponto de exoneração, e da vítima, que a partir dali deve também 

tomar atitudes preventivas para não arcar ela com as consequências) atinge-se o 

nível ótimo de eficiência da prevenção de custos sociais.198 Por isso, conclui que 

o direito deverá escolher o critério da culpa sempre que for possível à vítima ter 

atitudes preventivas (prevenção bilateral) enquanto que, nos casos de não 

possibilidade de a vítima prevenir a ocorrência de determinado dano, deve-se 

adotar a responsabilidade objetiva para o caso (prevenção unilateral).199 

                                                 
196 Conforme LOPEZ, Teresa Ancona, em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 
civil, cit., p. 66. PIER GIUSEPPE MONATERI, ao analisar a fórmula de Learned Hand, esclarece 
que "il livello di prevenzione che minimizza il costo sociale si raggiunge quando i costi marginali di 
prevenzione equivalgono ai benefici marginali. Si tratta di un'analisi di ottimalità comune in 
microeconomia", apresentando a fórmula: "dato un preciso standard di diligenza x*, i danneggianti 
che investono in prevenzione un ammontare superiore, x > x*, non sono responsabili per gli 
incidenti che avvengono (non sono in colpa). Viceversa i danneggianti che investono in 
prevenzione un ammontare inferiore,  x < x*, devono risarcire le vittime degli incidenti". Em 
Responsabilità civile, cit., p. 34 e 35. 
197 Conforme MONATERI, em Responsabilità civile, cit., p. 38: "la ragione dell'esistenza di un 
livello di diligenza che esonera il danneggiante è quella di indurre le vittime ad essere diligenti". 
Sobre a atitude da vítima nos casos de responsabilidade objetiva, afirma o mesmo autor  à p. 43: 
"la responsabilità ooggetiva non crea  incentivi per pontenziali vittime razionali. Il loro livello di 
prevenzione, ingrado di minimizzare i loro costi privati, può ben essere y = 0."  
198 Em Responsabilità civile, cit., p. 39 e ss., trata o autor da "prevenzione bilaterale". 
199 Em Responsabilità civile, cit., p. 45. Esse parece ser o caminho também indicado por 
FRANCESCO BUSNELLI, em sua obra, notadamente em La parabola della responsabilità civile, 
cit., p. 47 e ss. O autor, nesse trabalho, esclarece que a responsabilidade civil deve continuar 
sendo, como base, a responsabilidade civil aquiliana baseada na culpa, cumulada com a previsão 
de fattispecie especificadas em lei de responsabilidade objetiva baseada no risco. Entende, ainda, 
que penas privadas e tutelas inibitórias são sempre bem vindas, mas deveriam ser diferenciadas 
do sistema de responsabilidade civil. E sobretudo, questões assecuratórias, de carater social e 
distributivo, deveriam ser diferenciadas da ideia de responsabilidade civil, como já afirmado 
anteriormente. 
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 Assim, claro está que a prevenção responde aos anseios da economia. Por 

isso, condutas como as dos seguradores, que possam prevenir um aumento 

incongruente dos seus custos, por meio da concessão de certos incentivos para a 

pessoa que age de modo diligente200, podem prevenir e evitar os danos, questão 

que normalmente é o tendão de Aquiles dos sistemas de socialização de riscos 

(baixo nível de prevenção). Essa conduta positiva de premiar a prevenção de 

danos acaba por chegar ao fim de evitar que futuras lesões aconteçam, tanto 

quanto ou mais que a conduta negativa da condenação ao pagamento de 

indenização, que acaba por ter caráter punitivo-preventivo, como já referido. 

Exatamente como veremos a seguir: a prevenção de danos não tem por fim 

extirpar os meios de reparação, nem mesmo o seguro, mas permite que a 

reparação continue sendo complementar à prevenção: tenta prevenir-se, mas se 

o dano ocorre, há que reparar-se. 

 Como conclui TERESA ANCONA LOPEZ, ao defender a função preventiva, 

"A função reparadora da responsabilidade civil é uma ilusão, pois sempre será 

melhor não sofrer o dano do que receber dinheiro por um prejuízo permanente, 

por exemplo. Todavia, é melhor receber uma indenização do que ficar 

irressarcido."201 Do mesmo modo espera GISELDA HIRONAKA: 

"é certo que o futuro não acarretará a plena exclusão da responsabilidade 
subjetiva fundada na culpa, nem sequer suprimirá a responsabilidade 
individual, mas todas elas conviverão, porque o mérito da evolução não diz 
respeito à substituição, mas ao alargamento e à ampliação das 
possibilidades de efetivo exercício do direito à reparação por danos."202 

  

                                                 
200 BOBBIO refere-se à “superconformidade” desses comportamentos: “o comportamento que 
serve à função de mudança e de inovação é aquele superconforme”. Em Da estrutura à 
função,cit., p. 20. No mesmo sentido, RODRIGUES Jr, Otávio Luiz. Considerações sobre a coação 
como elemento acidental da estrutura da norma jurídica: a ideia de pena e sanção premial. Em 
Arquivos do Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, ano 51, n. 190, jul./dez. 2006, p. 
308, fala em “conduta sobre-esperável”. 
201 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil cit., p. 48. 
202 Em Responsabilidade pressuposta, cit., p. 149 e s. 
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1.7. NOVOS RUMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: O 

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO 

 

1.7.1. Admirável mundo novo 

 Diante do estado das coisas, na sociedade de risco hodierna, a 

autorreflexão propalada por ULRICH BECK, na ideia de modernidade reflexiva, a 

prevenção vem vista como uma nova postura, em reação ao modelo 

assecuratório puro e simples, com foco no estímulo da diligência.203 Conforme 

reflexão do próprio autor, "A construção social de uma antecipação "real" de 

catástrofes futuras no presente (como a mudança climática ou a crise financeira) 

pode se tornar uma força política que transforme o mundo (para melhor ou para 

pior)."204 

 No que toca ao princípio da precaução, que veio introduzido no sistema da 

responsabilidade civil por meio do Direito Ambiental (apesar de surgir no direito 

alemão na década de 70 – Vorsorgeprinzip205), é consagrado como princípio 

jurídico na Declaração do Rio de Janeiro, na ECO 92206, tendo, depois, sido 

incorporado a outras áreas, como a da biotecnologia.207 

                                                 
203 Segundo DONNINI, Rogério.Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere, 
cit., p. 494, “A prevenção de danos é, portanto, um direito fundamental e, a exemplo do que 
sucede com os demais direitos dessa natureza, tem eficácia e efetividade nas relações de direito 
privado.” 
204 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, cit, p. 362. 
205 O termo alemão Vorsorgeprinzip significa exatamente princípio (prinzip) e precaução 
(Vorsorge), observando-se que, como é comum na língua alemã, a palavra Vorsorge é formada da 
junção do prefixo Vor (antes, à frente) com o radical Sorge (preocupação). Dessa forma 
precaução, para os alemães, seria a preocupação antecipada. KEILA PACHECO FERREIRA, em 
Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 83 e ss., esclarece que o princípio que surge com a 
preocupação com a poluição do Mar do Norte, com a chuva ácida e com o aquecimento global, 
tendo sido incorporado já em 1971 ao Programa Ambiental do governo alemão, até que foi 
coroado internacionalmente sobretudo com a sua inclusão na Declaração do Rio de Janeiro, na 
ECO-92. 
206 "Princípio 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 
de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada 
como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental." 
207 Conforme LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 
civil, cit., p. 97 e 98. Geneviève VINEY, do mesmo modo, esclarece que apesar do princípio da 
precaução ser "reconhecido como fundamental em direito ambiental, mas poderia ser transposto a 
todos os domínios nos quais a segurança estiver em causa ou houver risco de dano grave e 
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Tanto a prevenção como a precaução justificam-se, de acordo com TERESA 

ANCONA LOPEZ, pelo fundamento econômico (é mais barato prevenir do que 

remediar) como pelo fundamento ético:  

"tanto economicamente quanto moralmente, a prevenção de riscos e de 
danos é a única saída para proteger os indivíduos e a sociedade como um 
todo. Somente com atitudes de precaução e prevenção é que a sociedade 
vai ser justa, livre e solidária, e, por consequência, os indivíduos 
plenamente dignos."208 

 Tamanha a sua importância, a prevenção é alçada a categoria 

constitucional, em relação a diversos direitos, como demonstra ROGERIO 

DONNINI. E, como tal, o autor entende que  

"a prevenção de danos é, portanto, um direito fundamental e, a exemplo 
do que sucede com os demais direitos dessa natureza, tem eficácia e 
efetividade nas relações de direito privado. Não se trata, todavia, de uma 
eficácia absoluta, mas realizada de maneira gradual ou de forma flexível, 
isto é, o que realmente importa é a solução adequada ao caso concreto, 
com a observância dos princípios e regras constitucionais e, ao mesmo 
tempo, o respeito à autonomia privada e à liberdade contratual. Dessa 
forma, ao prescrever a prevenção de danos, a Constituição Federal impõe 
que os efeitos dessa norma (e não apenas desta) devem se propagar nas 
relações privadas."209 

 

1.7.2. O princípio da prevenção e precaução 

 A responsabilidade civil sempre teve, assim como a penal, uma função 

além da mera compensação de danos: ao impor-se a pena ou mesmo a 

indenização do dano, a utilização do critério da culpa para a responsabilização do 

agente sempre teve por fim  gerar prevenir o dano. TERESA ANCONA LOPEZ 

afirma que "Cada vez que é determinada uma indenização ao réu, essa sanção 

deveria servir não só para ressarcir os prejuízos da vítima mas também para 

ameaçar com a aplicação dessas penas o culpado e o resto da sociedade."210 A 

prevenção, portanto, seria o outro lado da moeda da punição. 

                                                                                                                                                    

sobretudo irreversível". Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 55. Da 
mesma forma, BARBOSA, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda, em Liberdade vs. 
Responsabilidade: a precaução como fundamento da imputação delitual?, cit., p. 335, que fala da 
autonomia jurídica do princípio e do alargamento a outras áreas de atuação jurídica. 
208 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 72. 
209 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere, cit., p. 494. 
210 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 83. 
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 A partir do momento que entra em campo a teoria do risco, contudo, perde-

se essa finalidade da responsabilidade civil aquiliana, baseada na culpa, pois não 

há mais esse tom de ameaça na lei. A responsabilidade deixa de basear-se no 

fato de alguém ter feito algo errado, e que o não fazer esse algo errado pode 

eximi-lo da responsabilidade. Essa percepção viu-se ainda mais abrandada com a 

socialização ocorrida com os sistemas de securitização. A tal ponto que entramos 

na lógica econômica, já retratada, de que os riscos são consequência da atividade 

e não de uma atitude que deveria ter sido evitada por alguém por medo da 

ameaça contida no imperativo legal. 

 Por esse motivo, TERESA ANCONA LOPEZ prega a prevenção como a 

nova fronteira da responsabilidade civil, no sentido da volta ao valor inicial. Como 

ela mesma diz, essa função da responsabilidade civil encontra-se "desgastada, 

principalmente pelo mecanismo securitário."211 E por isso conclui que "é 

necessário que se ponha em prática o princípio da prevenção como instrumento 

anterior ao dano, e não como consequência desse".212 

 Da mesma maneira segue o raciocínio de JOÃO AGUIRRE:  

"O incremento do potencial danoso decorrente do avanço tecnológico 
característico da sociedade globalizada impõe a necessidade de se 
prevenirem os riscos criados pela intrincada estrutura social dos tempos 
da pós-modernidade, o que evidencia a necessidade de se buscar 
soluções em modelos distintos do quadro institucional tradicional."213 

 A prevenção encontra-se, então, na conduta de evitar os riscos 

conhecidos, enquanto, na precaução214, diante da exacerbação dos riscos e da 

                                                 
211 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 83. 
212 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 84. Sobre o tema, 
JOÃO AGUIRRE reflete: "não é só na reparação do dano causado à vítima que se encontram os 
alicerces desse novo sistema, mas também na prevenção da ocorrência desses danos, abrindo-se 
um largo campo para a aplicação da responsabilidade preventiva." Em AGUIRRE, João Ricardo 
Brandão. Responsabilidade por informações, conselhos ou recomendações nas relações entre 
particulares, cit., p. 12. 
213 Em AGUIRRE, João Ricardo Brandão. Responsabilidade por informações, conselhos ou 
recomendações nas relações entre particulares, cit., p. 14. 
214 Diferença pontuada por NELSON NERY JUNIOR, ao descrever que o princípio da precaução 
deriva do princípio da prevenção do ordenamento jurídico alemão, embora vá além desse. "A 
prevenção evita a concretização de danos ambientais previsíveis, tal como se pararmos a 
vacinação contra determinada doença, provavelmente aumentará a incidência da doença. 
Relativamente à precaução, nela o risco não é previsível. Seria o caso, por exemplo, da utilização 
de organismos geneticamente modificados: não se pode prever os riscos que sua utilização 
poderá acarretar no futuro." Em Aspectos principiológicos da responsabilidade civil por dano 
ambiental. Em NERY, Rosa Maria de Andrade; DONNINI, Rogério. (Org.). Estudos em 
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sua falta de controle, cálculo e compensabilidade, podemos falar da conduta de 

evitar o risco de risco, ou seja, o risco de que algo, que ainda não sabemos ser 

arriscado ou não, possa vir a produzir. Quando se tornam certos, já é tarde 

demais.  

 Nesse sentido, pondera GIDDENS que muitos entendem que o único modo 

de evitar os riscos manufaturados é a adoção do princípio da precaução. Relata, 

ainda, que a noção surgiu na Alemanha dos anos 80, no contexto dos debates 

ecológicos, propondo que medidas de caráter ambiental deveriam ser tomadas 

mesmo que houvesse evidências científicas inseguras, tendo em vista o fato de 

que a relação de equilíbrio entre benefícios e riscos de avanços científicos e 

tecnológicos é imponderável.215 

 Fundamental, então, trazermos os conceitos dos dois princípios em 

questão. Iniciando pelo conceito mais amplo e mais consolidado, podemos pensar 

que "quando falamos em princípio da prevenção dentro da responsabilidade civil, 

estamos nos referido a um princípio geral de direito fundado na prudência e no 

princípio geral da segurança"216, no sentido de evitar a prática de atos cujos riscos 

são conhecidos e podem ser avaliados. 

 Por outro lado, TERESA ANCONA LOPEZ define o princípio da precaução 

da seguinte maneira: 

“Princípio da precaução é aquele que trata das diretrizes e valores do 
sistema de antecipação de riscos hipotéticos, coletivos ou individuais, que 
estão a ameaçar a sociedade ou seus membros com danos graves e 
irreversíveis e sobre os quais não há certeza científica; esse princípio 
exige a tomada de medidas drásticas e eficazes com o fito de antecipar o 
risco suposto e possível, mesmo diante da incerteza.”217 

 Então, o traço que diferencia a prevenção da precaução reside exatamente 

no fato de, na primeira, haver a previsibilidade de evento danoso, devendo 

avaliar-se, portanto, a sua probabilidade, enquanto que na precaução, na 

ausência de previsibilidade, o valor que se busca é o da plausibilidade da 

                                                                                                                                                    

homenagem ao Professor Rui Geraldo Camargo Viana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
421. 
215 Em Runaway world: how globalization is reshaping our lives,cit., p. 32. 
216 Conforme LOPEZ, Teresa Ancona. Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade 
civil, cit., p. 80. 
217 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 103. 
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ocorrência de tal evento. Por isso se diz que o princípio da precaução "exige um 

plus em relação ao princípio da prevenção", pois, se em ambos está o elemento 

risco, é somente na precaução que se verifica a "incerteza científica quanto à 

evidência do possível risco".218 

 A autora lembra, ainda, diante da dúvida suscitada por alguns 

doutrinadores, no sentido de ser a precaução um princípio ou standard jurídico, 

que o mesmo "tem a característica de 'princípio jurídico' que tenta realizar os 

valores do neminem laedere, da prudência e da segurança (outro princípio) e 

estabelece diretrizes normativas no sentido de evitar os danos, apreciando os 

riscos possíveis para que o pior não aconteça individual e socialmente."219 E esse 

princípio encontra fundamento ético na prudência e segurança, como 

anteriormente mencionados, bem como, ressaltam outros, sua base esteja na 

chamada "heurística do medo" de HANS JONAS, assim como na ideia de 

preservação de MATHILDE BOUTONNET.220 De todo modo, como afirma 

NELSON NERY JUNIOR, "o princípio da precaução não atuará se o risco futuro 

de lesão não for minimamente verossímil."221 

 Cumpre ressaltar, ainda, traço marcante do princípio da precaução, o da 

antecipação da suspeita de risco. Na lição de KEILA PACHECO FERREIRA, essa 

é a "nota essencial para a aplicação do princípio da precaução, e esse olhar de 

cautela prospectiva é marcada pela limitação dos conhecimentos científicos e a 

da previsibilidade de suas consequências".222 

 GENEVIÈVE VINEY esclarece que o princípio da precaução "permanece, 

que venha a influenciar o direito da responsabilidade civil."223 Cita a autora como 

exemplos a possibilidade de reconhecimento judicial de simples ameaça de certos 

danos, para determinar a cessação da ameaça (tutelas inibitórias). Além disso, a 

                                                 
218 Conforme KEILA PACHECO FERREIRA, em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 111, 
ao tecer análise sobre o Relatório da Unesco sobre o princípio da precaução. 
219 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 95. 
220 Conforme mencionados por LOPEZ, Teresa Ancona. Em Princípio da precaução e evolução da 
responsabilidade civil, cit., p. 111 e 113, respectivamente. Nesse passo, KEILA PACHECO 
FERREIRA, agrega ainda EDGAR MORIN, e sua conjunção entre responsabilidade e 
solidariedade. Em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 30. 
221 Em Aspectos principiológicos da responsabilidade civil por dano ambiental, cit., p. 422. 
222 Em Responsabilidade civil preventiva, ob. cit., p. 109. 
223 Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 55. 
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autora parece achar interessante a possibilidade de que seja considerada culpa, 

"assimilando a uma imprudência ou a uma negligência o simples fato de não se 

ter levado  em conta as suspeitas sérias emitidas por alguns, sobretudo cientistas, 

sobre a inocuidade de um produto ou procedimento".224 

 Diversos instrumentos vem sendo usados no sentido de prevenir danos, 

sobretudo por meio da dissuasão (deterrence): imposição de um mal (punição) 

para evitar a conduta punível. Dentre eles, destacamos aqui os punitive damages, 

as tutelas inibitórias e a cláusula penal225. São eles instrumentos anteriores, mas 

salta aos olhos o seu caráter punitivo, que possui efeito pedagógico e preventivo, 

visto que dissuade a pessoa de realizar determinado comportamento em função 

de temer-se sua consequência indesejável226. 

 

1.7.3. Punitive damages 

 No que tange aos punitive damages, receberam eles a tradução de dano 

punitivo ou indenização punitiva, por parte da doutrina brasileira. Porém, seriam 

melhor denominados como “valor de desestímulo”227. No direito norte-americano e 

inglês são comumente nomeados exemplary damages, e apresentam-se como a 

condenação aplicada pelos tribunais americanos, de caráter punitivo, com o fim 

de reforçar o valor de que o dano não compensa228, demonstrando ser método 

dissuasivo para o ofensor e para toda a coletividade, que previne novos danos por 

meio da punição a um caso emblemático. 

                                                 
224 Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 55, quando a autora 
menciona julgado da Corte de Cassação francesa, de 2006, em que determinada empresa 
produtora de medicamento foi condenada por "falha de precaução", ao ter considerado o produto 
sem falhas, apesar de dúvidas terem sido levantadas à época da sua colocação em circulação. 
225 Não esquecemos, aqui, de outras penas privadas previstas no sistema civilístico brasileiro, 
como a questão de cobrança de dívida já paga ou não vencida, bem como, no campo do direito 
das sucessões, da exclusão por meio da indignidade e da deserdação, que também têm finalidade 
punitiva e, portanto, pedagógica e preventiva. Contudo, referem-se a casos específicos, motivo 
pelo qual escolhemos não abordá-los na presente tese. 
226 A prevenção seria uma "punição racionalizada". Conforme LEVY, Daniel de Andrade. 
Responsabilidade civil – de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, cit., p. 126. 
227O valor de desestímulo corresponde àquele que BITTAR, Carlos Alberto, já na primeira edição 
de sua obra sobre responsabilidade civil, esclarecia ser “valor que iniba o agente de novas 
investidas”. Em Responsabilidade civil – teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1989, p. 96. ROSENVALD, propõe a denominação "condenação punitiva". Em As funções da 
responsabilidade civil – a reparação e a pena civil. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014, p 167. 
228 Em referência ao dito popular de que “tort does not pay”. 
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 Na definição de ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE:  

“Os punitive damages constituem uma soma de valor variável, 
estabelecida em separado dos compensatory damages, quando o dano é 
decorrência de um comportamento lesivo marcado por grave negligência, 
malícia ou opressão”.229 

 O que ficou esclarecido em outro estudo realizado é que “a figura norte-

americana, que se pensa popularmente ser praticada nos tribunais brasileiros, 

nos últimos anos, a título de indenização pela ocorrência de danos morais, 

apresenta uma série de características que não correspondem ao que os tribunais 

brasileiros podem e têm efetivamente aplicado”.230 

 Isso ocorre por diversos fatores. Em primeiro lugar podemos mencionar o 

fato de não ser a matéria julgada, em terras brasileiras, perante júri popular, como 

acontece no sistema norte-americano231. Além disso, os punitive damages não 

são lá utilizados para compensar o dano moral, mas sim para verdadeiramente 

punir conduta extremamente gravosa ou dolosa a ser coibida232. Por esse motivo, 

inclusive, implica a produção de prova dessa culpa ou dolo, que não poderá 

sequer ser presumida, tendo em vista o caráter de punição envolvido. Inclusive é 

isso que dá aos punitive damages o caráter de deterrence, ou seja, que visa deter 

possíveis ofensores pelo medo do efeito indesejado. 

 A situação mostra-se diferente no Brasil, em que a chamada indenização 

punitiva nos casos de danos morais não tem como objetivo central trazer essa 

                                                 
229Em Indenização punitiva. Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/c/document_library 
/get_file?uuid=dd10e43d-25e9-478f-a346-ec511dd4188a. Acesso em: 30 mai. 2015, p. 03. 
230 BAYER, Sandra R. G. O.,Medidas preventivas de danos na seara familiar, para além dos 
punitive damages no Direito brasileiro. Em Revista Jurídica Luso Brasileira. Universidade de 
Lisboa, ano 2 (2016), n. 01. Disponível em: http://www.cidp.pt/publicacoes 
/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_0469_0509.pdf. Acesso em: 06 abr. 2016, p. 476. No mesmo 
sentido, Teresa Ancona LOPEZ assevera que “o instituto da indenização por danos punitivos no 
Brasil apenas se assemelha àquele consagrado na ‘Common Law’”. Em Princípio da precaução e 
evolução da responsabilidade civil, cit., p. 82. Também MARTINS-COSTA, Judith e 
PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva (punitive damages e o Direito 
brasileiro), cit, em que fazem profunda análise dessa distinção. 
231 ROSENVALD salienta a importância da figura do júri, nesses casos. Ele afirma que o júri 
"desempenha um papel central em casos de negligência", verificando se o réu agiu conforme o 
standard ou não, sendo responsável também, em caso de condenação, pela fixação dos prejuízos, 
sendo um poder garantido pela sétima emenda constitucional. Em As funções da responsabilidade 
civil – a reparação e a pena civil, cit., p. 169. 
232 Cf. ANDRADE, André G.C., Indenização punitiva, cit., p. 18. 
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punição à conduta, mas a indenização de cada vítima, individualmente233. Tanto é 

que pode ser aplicada mais de uma vez para o mesmo tipo de caso, para vítimas 

distintas, porque o que se busca é o ressarcimento de todas elas. Não é de 

olvidar-se que, no Brasil, isso costuma ocorrer, por exemplo, em casos de relação 

de consumo, onde a responsabilidade é objetiva e, portanto, dispensa prova de 

culpa ou dolo, o que seria inimaginável para a aplicação dos punitive damages no 

sistema norte-americano234, e que são aqui objeto de repetidas demandas por 

milhares de consumidores. 

 De fato, essa categoria de exemplary damages, do common law, 

normalmente está a beneficiar o interesse público, o que faz com que o valor seja 

comumente destinado a fundo público235 para a concessão de benefícios à 

coletividade e essa punição, exatamente por ter esse caráter, é aplicada uma 

única vez e seu valor será compatível com a capacidade financeira do réu, 

devendo ser forte o suficiente a ponto de desestimulá-lo à prática continuada da 

mesma conduta, apesar de a mesma mostrar-se inicialmente lucrativa. As demais 

vítimas de uma mesma ação poderão pleitear compensatory damages 

individualmente e serão reparadas uma a uma, embora, à diferença do sistema 

                                                 
233 Não é demais lembrar que os punitive damages passaram a ser usados no país com o 
surgimento dos primeiros casos de responsabilidade civil por dano moral, e serviram como 
elemento de quantificação do dano, visto que a maior dificuldade era a de encontrar-se o quantum 
debeatur e o ressarcimento pleno da vítima, tendo em vista a impossibilidade de quantificação do 
pretium doloris. Nesse passo, cite-se BITTAR, Carlos Alberto, Reparação civil por danos morais. 
Em Revista do advogado, n. 44. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, out. 94, p. 
25, que relata o debate doutrinal então travado na busca de critérios de quantificação desses 
danos, “uma vez que somente em poucas hipóteses o legislador traça nortes para a respectiva 
estipulação”. Desse modo, passaram a doutrina e a jurisprudência a levar em conta “as 
circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 
preponderando, a nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado (ou punitive 
damages, como no direito norte-americano).” 
234 Conforme ANDRADE, André G.C., Indenização punitiva, cit., p. 20. 
235 Mesmo no caso de ser pleiteada por algum particular em benefício da coletividade, a 
indenização somente beneficiará esse particular, retribuirá o exercício dessa função de private 
attorney general, não sendo analisado no direito americano o problema do enriquecimento sem 
causa. Conforme GRANJA, Rubens. A culpa como critério para a quantificação do dano. 
Dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
2013, p. 132. Esse valor, a maior, que no Brasil seria considerado enriquecimento injustificado, e 
que se destina ao bem coletivo é chamado de fluid recovery, significando "o montante pecuniário 
que, não buscado individualmente pelas próprias vítimas e sucessores, deve ser contabilizado e 
destinado a finalidades sociais adequadas, relacionadas à recomposição dos direitos individuais 
homogêneos lesados." Segundo VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil 
preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material, cit., p. 135 e s. 
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brasileiro, não com esse valor de desestímulo conhecido por ser vultoso, mas 

com um valor de mera compensação do dano sofrido.236 

 Ou seja, lá os punitive ou exemplary damages são aplicados uma única 

vez, por meio de rito perante o júri popular, com o fim de punir a conduta culposa 

e dolosa de forma a desestimular a sua prática pela aplicação de alto valor 

condenatório a ser destinado normalmente a um fundo público, enquanto que os 

compensatory damages são pleiteados pelas vítimas, para indenização dos danos 

individualmente sofridos, embora sem a carga de um valor punitivo, mas somente 

compensatório. Por isso diferem do que aqui chamamos de dano punitivo ou 

indenização punitiva para os danos morais.237 

 Não esqueçamos a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES238, no 

sentido de não existir previsão legal para essa punição no Código Civil atual, 

assim como não havia no anterior, além do significativo fato de, mesmo no Código 

de Defesa do Consumidor, que trata de matéria tipicamente atingida pelos 

punitive damages norte-americanos, o artigo 16 do seu projeto, que falava em 

                                                 
236 Conforme ANDRADE, André G.C., Indenização punitiva, cit., p. 03. A esse respeito, Rogério, 
DONNINI, em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere, cit., p. 499, traça a 
distinção clara entre punitive damages americano e o valor de desestímulo nacional: 
“Diferentemente do punitive damages do direito norte-americano, o fator ou valor de desestímulo 
não pode exceder o valor compensatório, mas permite ao magistrado, de maneira proporcional e 
compatível com o quantum fixado a título de compensação pelo dano moral suportado, aumentar o 
valor da indenização a ponto de não mais estimular a prática do ato danoso pelo ofensor. Embora 
exista claramente a ideia de punição na fixação do valor de desestímulo, não se pode afirmar que 
o nosso sistema tenha adotado o punitive damages, posto haja semelhança entre esses dois 
institutos, o que não impede o juiz de arbitrar um valor a título de pena pela prática reiterada do 
ofensor ou outra situação que demonstre menosprezo pela vítima”. 
237 MARTINS-COSTA, Judith e PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva 
(punitive damages e o Direito brasileiro), cit., p. 22, trazem o relato de que esse uso erroneamente 
denominado pode ter sido fruto de um raciocínio equivocado de Pontes de Miranda: “Talvez 
Pontes de Miranda tenha tido parcela de responsabilidade nessa confusão.” Em nota, esclarecem 
as autoras que “Em equívoco, afirmou o mestre Pontes de Miranda, em seu Tratado: ‘Na Inglaterra 
e nos Estados Unidos da América, chama-se ‘exemplary damages’ aos danos morais.” (p. 30). 
Afirmam, por fim, que, depois dessa menção do autor, referência para a doutrina nacional, “não é 
raro encontrar no Brasil menções aos punitive damages como se fosse o instituto correlato no 
Direito anglo-saxônico à nossa indenização por dano moral, o que não poderia estar mais longe da 
realidade.” 
238 Em Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 329, opinião que é corroborada por Sergio CAVALIERI FILHO, a 
afirmar que essa é principal razão dos contrários à aplicação de condenação de caráter punitivo à 
indenização por dano moral, como se lê em sua obra Programa de responsabilidade civil. 11ª 
edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 126. 
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danos punitivos, ter sido vetado239, restando somente a previsão de multa com 

destinação ao fundo, essa sim de caráter punitivo. 

 Por todos esses motivos, percebemos que não há que se falar, no sistema 

atual, da viabilidade de um uso generalizado dos punitive damages no Brasil e 

que, o que tem se tentado chamar assim, de fato não o é240. O mesmo fica 

circunscrito, como demonstra MARIA CELINA BODIN DE MORAES, “para 

situações potencialmente causadoras de lesões a um grande número de pessoas, 

como ocorre nos interesses difusos, tanto nas relações de consumo quanto no 

Direito Ambiental” e que deverão ter por destino os fundos previamente 

determinados para beneficiar um número amplo de pessoas lesadas ou mesmo 

para a recuperação dos bens lesados.241 

 Por esse motivo, conclui a mesma autora que:  

“o caráter punitivo do dano moral cria muito mais problemas do que 
soluções. Nosso sistema não deve adotá-lo, entre outras razões, para: 
evitar a chamada loteria forense; impedir ou diminuir a insegurança e a 
imprevisibilidade das decisões judiciais; inibir a tendência hoje alastradiça 
da mercantilização das relações existenciais.”242 

 JUDITH MARTINS-COSTA e MARIANA PARGENDLER esclarecem o uso 

equivocado da expressão punitive damages na experiência brasileira e concluem 

que não existe necessidade de utilizar-se de tal artifício no Direito nacional. O 

nosso próprio sistema não impossibilita “arbitrar-se indenização pelo dano moral 

que, fundada em critérios de ponderação axiológica, tenha caráter compensatório 

                                                 
239 Dizia o mencionado artigo do Projeto: “Art. 16 - Se comprovada a alta periculosidade do 
produto ou do serviço que provocou o dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do 
fornecedor, será devida multa civil de até um milhão de vezes o Bônus do Tesouro Nacional - 
BTN, ou índice equivalente que venha substituí-lo, na ação proposta por qualquer dos legitimados 
à defesa do consumidor em juízo, a critério do juiz, de acordo com a gravidade e proporção do 
dano, bem como a situação econômica do responsável." Conforme MARTINS-COSTA, Judith e 
PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva (punitive damages e o Direito 
brasileiro), cit., p. 22, o argumento do veto teria sido o de que “o art. 12 e outras normas do próprio 
Código já dispunham ‘de modo cabal’ sobre a reparação do dano sofrido pelo consumidor”. 
240 Conforme ANDRADE, André G. C., Indenização punitiva, cit., p. 05. 
241 Em Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais, cit., p. 331. No 
mesmo sentido, ANDRADE, André G. C., Indenização punitiva, cit., p. 08. 
242 Em Danos à pessoa humana – uma leitura civil-constitucional dos danos morais, cit., p. 328. No 
mesmo sentido PIER GIUSEPPE MONATERI esclarece, quanto à questão no direito italiano, que 
"è vero que talvolta si rende necessario sovra-compensare la vittima, per disincentivare 
adeguatamente il danneggiante, ma la r.c. smetterebbe la propria funzione tipica di 
regolamentazione spontanea delle attività non vietate, se i risarcimenti punitivi fossero ammessi 
indiscriminatamente, e divenissero uno strumento dirigistico della r.c. nelle mani dei giudici, per 
graduare a loro piacimento le varie attività sociali. Em La responsabilità civile, cit. p. 22. 
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à vítima, levando-se em consideração – para a fixação do montante – a concreta 

posição da vítima, a espécie de prejuízo causado e, inclusive, a conveniência de 

dissuadir o ofensor, em certos casos, podendo mesmo ser uma indenização alta 

(desde que guarde proporcionalidade axiologicamente estimada ao dano 

causado).”243 Contudo, a esse expediente não deve dar-se o nome de punitive 

damages.244 

 Mesmo nos punitive damages norte-americanos, contudo, a lição que 

TERESA ANCONA LOPEZ traz do professor MICHAEL KNOLL é a de que esse 

modo de deterrence possui  

"o efeito perverso das penas econômicas, ou seja, das perdas e danos 
muito severas, muito duras, com fundamento em uma série de casos. Diz 
ele que a literatura da 'Law and Economics' reconhece que o efeito 
preventivo de indenizações pesadas existe somente enquanto o causador 
do dano for solvente. Uma vez que o ponto de insolvência é alcançado, o 
efeito preventivo das penas muito grandes não só desaparece mas tem 
efeito contrário, encorajando a atividade condenada."245 

 Por outro lado, esse custo para as empresas norteamericanas é tão alto 

que chega a ser comparado a um imposto (litigation tax), pelo Council of 

Economic Advisors, que alerta que o mesmo custo será, de um modo ou de outro, 

suportado pela combinação de preços altos, salários baixos e retorno reduzido de 

investimentos, afetando consumidores (em cerca de 2%), trabalhadores (3%) e 

investidores (5%), isso no caso de o produto não parar, simplesmente, de ser 

produzido, como resultado do medo de um litígio.246 

 Há que considerar-se, de outro lado, como faz ROGERIO DONNINI que a 

utilização do "fator de desestímulo" para a prática de novas lesões pode ser o 

remédio para o momento em que vivemos, quando muitos falam de uma "indústria 

                                                 
243 MARTINS-COSTA, Judith e PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva 
(punitive damages e o Direito brasileiro), cit., p. 23. 
244 ANDERSON SCHREIBER Também entende em sentido contrário à adoção dos punitive 
damages: "a defesa da reparação punitiva nos ordenamentos de civil law parece mesmo 
inadequada, não apenas pelos resultados negativos que a experiência tem produzido no Estados 
Unidos, ou pela já mencionada incompatibilidade com conceitos basilares da tradição romano-
germânica, mas sobretudo por situar-se na contramão da evolução mais recente da 
responsabilidade civil." Em Novos paradigmas da responsabilidade civil – Da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos, cit., p. 209. 
245 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 68. 
246 Em Who pays for tort liability claims? An Economic Analysis of the U.S. Tort Liability System. 
https://www.heartland.org/publications-resources/publications/who-pays-for-tort-liability-claims-an-
economic-analysis-of-the-us-tort-liability-system. 
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de indenizações", embora, na prática, ainda vivamos tempos de verdadeira 

"indústria de lesões", "na violação de direitos, implicando danos provocados às 

pessoas pelo Estado, pelos fornecedores, em decorrência da celebração de 

contratos de massa de serviços e produtos massificados, ou ainda pelas partes, 

nas relações de direito civil"247, em que "não raro, grandes empresas deixam de 

investir na segurança de seus produtos ou serviços, cientes dos baixos valores 

fixados nas ações de reparação de danos."248 

 Da mesma forma, ALEXANDRE PEREIRA BONNA entende pela 

recuperação de um verdadeiro sentido dos punitive damages norte-americanos 

que poderiam ser usados no Brasil, segundo ele, dentro de uma fundamentação 

ética jusnaturalista, com o fim de  

"romper com a iníqua equação pautada pelo resultado de uma relação de 
custo/benefício do seu comportamento em detrimento dos direitos dos 
consumidores, trabalhadores e de todas as vítimas inseridas nos 
contextos dos danos em massa, impedindo o ofensor de se beneficiar ou 
lucrar com o dano causado ou de encontrar na sanção meramente 
compensatória um preço conveniente, o que impede, ao fim e ao cabo, 
uma postura individualista  e desinteressada no bem do outro, permitindo 
o zelo pelos bens humanos básicos do ser humano e por vezes da 
qualidade de vida de toda uma comunidade."249 

 Mas, como salienta THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, para que o 

instituto (ao qual inclui dentro da nomenclatura multas civis) fosse bem aplicado 

no Brasil, seria necessário fazer o uso do modelo americano de direcionamento 

aos fundos públicos, como já acontece no sistema brasileiro de tutela coletiva, de 

forma que fosse exigido valor realmente significativo para o ofensor contumaz, ao 

mesmo passo que não pudesse enriquecer injustificadamente250 todos os que o 

pleiteassem.   

                                                 
247 Em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem laedere ,cit., p. 501. 
248 Em Responsabilidade civil pós-contratual, cit., p. 50.  
249 Em A crise ética da responsabilidade civil: desafios e perspectivas. Em Quaestio Iuris, vol. 11. 
Rio de Janeiro: 2018, p. 379. 
250 O problema se coloca quanto ao que DANIEL DE ANDREADE LEVY denomina "limbo jurídico 
das microlesões", para tratar dos milhões de casos existentes em nossa justiça, em que as 
pessoas estão a reclamar por pequenos danos, o que não deveria ensejar grandes indenizações, 
embora essa realidade faz com que os grandes causadores de danos acabem por praticar ilícito 
lucrativo. Nesses casos, o dano social produzido, afirma o autor, acaba por ser muito maior que a 
somatória dos ínfimos danos individuais. Casos como esses justificariam o pagamento de um alto 
valor de desestímulo, mas que não deveria ser direcionado para uma vítima em particular. Em 
Responsabilidade civil – de um Direito dos Danos a um Direito das Condutas Lesivas, cit., p. 103 e 
ss. 
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"Assim, na medida em que o proveito econômico da imputação de multas 
civis fosse revertido em prol de toda a sociedade, por via de Fundos 
Reparatórios, como os já existentes, bastaria um melhor esclarecimento 
acerca das hipóteses de incidência e formas de quantificação para que 
passassem a constituir instrumento inibitório eficaz, capaz de dissuadir a 
reiteração ou continuidade da violação aos direitos essenciais, individuais 
ou transindividuais".251 

 

1.7.4. Tutelas inibitórias 

 A tutela inibitória é outra forma que vem encontrando o intérprete do direito 

para exercer na prática a prevenção do dano por meio da deterrence. A tutela 

prevista no Código de Processo Civil, atualmente no artigo 497252 (e que 

corresponde ao antigo artigo 461, no texto legal de 1973253) é uma ação que tem 

por fim impedir a prática de ato contrário ao ordenamento jurídico254, por meio de 

alguma medida que iniba tal prática, como a cominação de multa por dia de 

atraso, a título de exemplo. 

                                                 
251 Em Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela 
inibitória material, p. 357. 
252 Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 
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. 
253 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada 
pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela 
Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei 
nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, 
citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-
lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de 
multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 
obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se 
tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 
254 Conforme DONNINI, Rogério, em Prevenção de danos e a extensão do princípio neminem 
laedere ,cit., p. 498. 
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 Interessante lembrar que, apesar de ser utilizada como mecanismo de 

prevenção de dano, no estudo da tutela inibitória é possível fazer uma separação 

consistente entre ilícito e dano, uma vez que a tutela se fundamenta na inibição 

da prática de um ilícito. Nesse sentido é que NELSON ROSENVALD afirma que  

"a tutela inibitória não deve ser compreendida como uma tutela contra a 
probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo da 
prática, da continuação ou da repetição do ilícito, compreendido como o 
ato contrário ao direito que prescinde da configuração do dano ou da 
demonstração de um dano futuro."255 

 Apesar de estudada no âmbito do direito processual, tal tutela é entendida 

com verdadeiro mecanismo de direito material, conforme estudo de THAÍS 

GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, exatamente intitulado Responsabilidade civil 

preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória 

material.256  

 Podemos citar, nesse passo, o exemplo do legislador argentino, que 

incluiu, no novo Código Civil e Comercial (Lei 26.994/2014), a função de 

prevenção de danos nas disposições gerais do capítulo relativo à 

responsabilidade civil (art. 1708), e, antes de tratar da reparação do dano (seção 

3ª do capítulo) previu toda uma seção (2ª) para tratar da função preventiva, na 

qual inclui o uso de tutela inibitória.257 

                                                 
255 Em As funções da responsabilidade civil – a reparação e a pena civil, cit., p. 48. 
256 Em Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela 
inibitória material, cit., p. 281, a autora se posiciona da seguinte forma: "Apesar de a tutela 
inibitória ter sido desenvolvida pela doutrina processual, isso não quer dizer que a proteção 
inibitória dos direitos nasça somente a partir da invocação da intervenção estatal por via do direito 
constitucional da ação processual". Elenca, para tanto, inclusive, uma série de mecanismos de 
autotutela inibitória previstos em lei, como, por exemplo, a legítima defesa da posse prevista no 
artigo 1210 do Código Civil Brasileiro. 
257 Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994/2014) LIBRO III. Derechos personales. 
TITULO V. Otras fuentes de las obligaciones. CAPITULO 1. Responsabilidad civil. SECCION 
1ª.Disposiciones generales. 
ARTICULO 1708.- Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son 
aplicables a la prevención del daño y a su reparación.  
ARTICULO 1709.- Prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este 
Código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente 
orden de prelación: a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial;b) la autonomía 
de la voluntad;c) las normas supletorias de la ley especial;d) las normas supletorias de este 
Código. 
SECCION 2ªFunción preventiva y punición excesiva 
ARTICULO 1710.- 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 



89 

 

 Nesses dispositivos referentes à função preventiva, o legislador argentino 

estabeleceu não somente o dever de prevenção do dano (art. 1710) como 

também uma ação preventiva, com natureza de tutela inibitória, que procederá 

"quando uma ação ou omissão antijurídica torna previsível a produção de um 

dano, sua continuidade ou agravamento" (art. 1711), sendo legitimado quem 

acredita  ter interesse razoável na prevenção do dano (art. 1712). O art. 1713, por 

fim, prevê que "a sentença que admite a ação preventiva deve dispor, a pedido da 

parte ou de ofício, de forma definitiva ou provisória, obrigações de dar, fazer ou ão 

fazer, segundo corresponda", devendo também "ponderar os critérios de menor 

restrição possível e de meio mais idôneo para assegurar a eficácia na obtenção 

da finalidade". 

 Ainda quando o Código era um projeto de lei, a questão da 

responsabilidade civil foi objeto de análise de AÍDA KEMELMAJER DE 

CARLUCCI258, que esclareceu, quanto à inclusão da função preventiva da 

responsabilidade civil, que não faltaram autores a criticar essa inclusão no texto 

do então projeto, ao mesmo tempo que muitos aplaudiram tal inserção. Segundo 

a autora: "neste panorama díspar, o projeto inclinou a balança para a posição 

mais solidarista e decidiu regular a prevenção".259 

 O mais interessante parece ser, contudo, a inclusão da previsão de tutela 

inibitória no texto do próprio Código Civil, demonstrando a relação direta que 

existe entre a responsabilidade civil preventiva com o tema das tutelas inibitórias. 

 
                                                                                                                                                    

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.  
ARTICULO 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. 
ARTICULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés 
razonable en la prevención del daño.  
ARTICULO 1713.- 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. 
258 Em CARLUCCI, Aída Kemelmajer de. Lineamientos de la parte general de la responsabilidad 
civil en el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012. Em Revista Jurídica UCES. Disponível 
em:http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2138/Lineamientos_Kemelm
ajer-Carlucci.pdf?sequence=1. Acesso em: 05 jun. 2015, p. 7-37. 
259 Em CARLUCCI, Aída Kemelmajer de. Lineamientos de la parte general de la responsabilidad 
civil en el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, cit., p. 20. 
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1.7.5. Cláusula penal 

 De início, faz-se necessário esclarecer que não realizamos, 

propositalmente, uma distinção entre os remédios para a responsabilidade civil e 

para a responsabilidade contratual, por acreditarmos que a diferenciação entre 

essas formas de responsabilidade dá-se basicamente no tocante à fonte 

obrigacional inadimplida260. Contudo, ao tratarmos de medidas preventivas ao 

descumprimento de uma obrigação, como estamos a falar de mecanismos que 

influenciem o comportamento humano no sentido de incentivar o cumprimento de 

uma regra, seja legal, seja contratual, não acreditamos ser necessária a 

discussão nesse contexto.261 

 Parece acertada a visão de THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, no 

sentido de que em ambos os casos trata-se da questão da violação de um dever 

jurídico preexistente, além do fato de que essa divisão "vem sendo posta em 

discussão muito em razão da proliferação dos novos tipos de danos sofridos pela 

sociedade de massa e da complexidade de determinadas relações jurídicas (que 

suscitam a especialização de determinadas atividades econômicas e 

profissionais), que não se ajustam até então."262 Isso nos parece ainda mais 

coerente, quando pensamos nas estratégias de prevenção de danos. 

 Com relação à responsabilidade contratual, a prevenção dos danos 

causados seja pelo inadimplemento, seja pelo adimplemento defeituoso da 

                                                 
260 Segundo LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Responsabilidade civil dos árbitros e das 
instituições arbitrais. Em DONNINI, Rogério e NERY, Rosa Maria de Andrade (coordenadores). 
Responsabilidade civil: estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 178, o que não se pode deixar de levar em consideração é 
o fato de que "ao contrário do que ocorre na responsabilidade civil extrancontratual, na 
responsabilidade civil contratual há uma relação jurídica anterior entre as partes e, como regra, o 
ônus da prova, nesta hipótese, fica a cargo do devedor, que deverá provar que não agiu com 
culpa ou que há alguma hipótese de exclusão de sua responsabilidade, enquanto naquela o ônus 
da prova é da vítima". 
261 Em outra oportunidade, ao tratarmos da responsabilidade civil por fato de terceiro, tendo em 
vista o contexto de análise da causa e do causador do dano, tratamos de realizar a discussão a 
respeito do tema, que possui defensores tanto da separação como da unificação, embora nos 
pareça que, no estado atual, sejam mais numerosos os defensores da unificação de ambas em 
um único sistema. Conforme BAYER, Sandra Regina Garcia Olivan. Responsabilidade civil dos 
genitores, tutores, curadores e professores, no âmbito da responsabilidade civil por fato de outrem. 
Dissertação de mestrado apresentada perante o Centro di Studi Giuridici Latinoamericani, da 
Facoltà di Giurisprudenza della Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 2000, p. 29 a 34. 
262 Em Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela 
inibitória material, p. 243. 
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obrigação contratual, ganha mais um aliado, tradicionalmente em forma de 

cláusulas penais, que impõem ameaças de punição ex ante, na formação do 

contrato, para o caso de descumprimento ex post, a fim de desestimulá-lo. 

Também, é desse modo, meio de dissuasão, pertencente à família da 

deterrence.263 

 Segundo ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO conceitua,  

"A cláusula penal, stipulatio poenae (estipulação de pena), entre os 
romanos, também conhecida como multa ou pena convencional, é a 
fixação contratual, por escrito, nos limites da lei, de uma pena, ou sanção, 
de natureza econômica, imposta a quem retardar ou descumprir 
determinada obrigação assumida. Essa penalidade pode consistir no 
pagamento de uma soma em dinheiro, ou no cumprimento de qualquer 
outra obrigação, seja de dar outro objeto, seja de realizar uma atividade, 
mas desde que exista a possibilidade de ela converter-se 
pecuniariamente."264 

 O mesmo autor acentua também a questão da natureza jurídica dessas 

cláusulas, consideradas dispositivos acessórios. Tanto são acessórias, que o 

valor estabelecido a título de pena nunca pode exceder o da própria obrigação. 

Da mesma forma, vige para ela o famoso princípio de que o "acessório segue o 

principal". Outra peculiaridade é que, como pena que é, deve ser estipulada por 

escrito, não sendo admitida a sua modalidade verbal.265 

 Ainda quanto à sua natureza, JOSÉ FERNANDO SIMÃO informa que 

possui a cláusula penal caratér ressarcitório e não punitivo. Segundo o autor, 

'trata-se de pré-fixação das perdas e danos."266 

 São duas as modalidade de cláusulas penais: a compensatória, referente à 

possibilidade de inexecução completa do contrato; ou a moratória, prevista para a 

situação de mora contratual. No primeiro caso, a pessoa poderá requerer a 

realização da obrigação principal ou o cumprimento da pena contratual, enquanto 

                                                 
263 Segundo DONNINI, Rogério, em Responsabilidade pós-contratual, cit., p. 51. 
264 Em Teoria geral das obrigações, cit., p. 256 e s. 
265 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações, cit., p. 257 e s. 
266 Em Inversão da cláusula penal em favor do consumidor: uma análise da categoria jurídica sob a 
ótica da autonomia privada. Parte I. Disponível em: 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/inversao-da-clausula-penal-em-favor-do-
consumidor-uma-analise-da-categoria-juridica-sob-a-otica-da-autonomia-privada-parte-i/18124. 
Acesso em 29.abr.2018, p.02. Também salienta o autor outra questão: a de não ser tecnicamente 
correta a utilização da expressão multa contratual como sinônimo de cláusula penal. 
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que na categoria moratória, a obrigação principal não deixa de existir, e será 

acrescida da pena cominada. 

 O que nos interessa, nesse momento, é a questão da causa para 

colocação de referida cláusula em um contrato. Na verdade essa estipulação 

acessória atua, conforme VILLAÇA AZEVEDO, "em reforço da obrigação principal 

a que se vincula", "para garantir o cumprimento da obrigação assumida, 

assegurando à parte inocente, independentemente da prova de culpabilidade da 

outra, em caso de atraso ou de inadimplemento, o recebimento da multa, cujo 

conteúdo econômico reflete-se como verdadeiro e prévio estabelecimento de 

prejuízos."267 Desse modo, reforça a intenção de cumprimento por parte do 

devedor, ao mesmo passo que dispensa a prova de culpa, além de já estabelecer 

a quantificação do dano, antecipadamente268. 

 A cláusula penal é, portanto, ferramenta utilizada nos contratos escritos 

com o objetivo de realizar uma pré-fixação de eventuais prejuízos que possam 

suceder ao inadimplemento de um contrato, ou à mora do seu cumprimento. De 

fato, ao estabelecer esse valor indenizatório antecipadamente, tem por objetivo, 

mais do que simplesmente o de garantir ao credor que ele terá meios de ser 

ressarcido por eventual dano, também o de dissuadir o devedor de um possível 

inadimplemento, pois vislumbra, anteriormente a eventual conduta de 

descumprimento, o quanto isso poderá custar. Inegável, portanto, ser estratégia 

indireta de prevenção ao dano contratual. 

 

1.7.6. Pertinência do prêmio como instrumento de prevenção de danos 

 "A entrada do princípio da precaução na Responsabilidade Civil é 

inexorável. No Brasil, essa ideia ainda está engatinhando e somente tem sido 

usada no direito ambiental, mas não tardará que haja sua absorção também pelo 

                                                 
267 Em Teoria geral das obrigações, cit., p. 257 e s. 
268 No entendimento de SERGIO CAVALIERI FILHO, "embora para alguns autores a cláusula 
penal tenha função compulsória, por constituir um meio de forçar o cumprimento do avençado, 
uma espécie de pena que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, não há 
dúvida de que essa é apenas a sua função secundária. A principal, a indenizatória, ira fixar 
antecipadamente as perdas e danos pelo eventual inadimplemento." Em Programa de 
responsabilidade civil, cit., p. 345. 
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direito da responsabilidade civil na nossa pátria", é o que ensina TERESA 

ANCONA LOPEZ269. O sistema de responsabilidade civil não pode mais 

desprezar a necessidade de previsões ex ante, no sentido de prevenir a 

ocorrência de danos, sejam eles mais ou menos previsíveis. 

 Do mesmo modo, portanto, que a lei, a jurisprudência e o contrato podem 

prever o desestímulo por meio de práticas de deterrence, como os acima 

mencionados tutelas inibitórias, valor de desestímulo, e cláusulas penais, também 

podemos juntar às práticas de natureza preventiva da responsabilidade civil o 

prêmio, por meio da previsão legal (sanções premiais), como contratual (cláusulas 

premiais), de modo a estimular ainda mais a prevenção, seja por parte do 

interessado, seja mesmo por parte da vítima, como nos casos de prevenção 

bilateral dos sistemas assecuratórios. 

 Na próxima parte do trabalho apresentaremos pequeno estudo a respeito 

do prêmio dentro da Teoria do Direito, bem como sua natureza jurídica, para na 

última parte do trabalho, unir a ideia da primeira parte (responsabilidade civil e 

sua evolução até a sua função preventiva) à da segunda (o prêmio como um 

instrumento da função promocional do Direito). Então, poderemos pesquisar a 

pertinência do prêmio (assim colocado como a consequência positiva de uma 

ação em conformidade com o mandamento legal) como uma nova proposta de 

ferramenta para a realização efetiva da prevenção de danos, a ser incorporada ao 

sistema já existente e aqui apresentado de responsabilidade civil. 

 Apesar de poucos pesquisadores tratarem dessa possibilidade e de não ter 

havido ainda estudo de cláusula geral a respeito do tema, a ideia é considerada 

absolutamente pertinente por aqueles que já a vislumbraram.  

 Nesse sentido, NELSON ROSENVALD tratou rapidamente de tal 

possibilidade270 em seu trabalho As funções da responsabilidade civil. A 

reparação e a pena civil. Como já deixa claro o título, não era seu objetivo o 

nosso aqui apresentado, mas traz ele aceno da questão, ao tratar da função de 

                                                 
269 Em Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 19. 
270 A menção que o autor faz é marginal, pois, assim como Thaís Goveia Pascoaloto Venturi, 
Paula Meira Lourenço, dentre outros, seu objetivo é encontrar mecanismos para a prevenção de 
danos, limitando-se, porém, a uma análise e proposta das penas civis. 
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encorajamento como um outro vértice da culpa. Suas observações serão adiante 

analisadas, mas por ora resta a menção à pertinência do tema: 

"Na senda da eficácia promocional (positiva) de direitos fundamentais, é 
possível fazer do direito privado um local em que algumas normas sirvam 
não apenas  para tutelar, como também para provocar efeitos benéficos 
aos valores da solidariedade e da igualdade material. No plano funcional, 
as sanções positivas atuam de maneira a provocar nos indivíduos o 
exercício de sua autonomia para alterar sua forma de comportamento."271 

 Do mesmo modo, ALEXANDRE PEREIRA BONNA também vislumbra essa 

possibilidade de modo apenas superficial, em artigo que trata da crise ética da 

responsabilidade civil, sobretudo nos conflitos de massa, como forma de propor 

alguns mecanismos analisados. Partindo, então, do pressuposto de que "o ser 

humano não é São Francisco de Assis" e "nunca vai ser aquele hércules ético que 

fará sempre o bem ao outro pelo bem em si mesmo, sem querer nada em 

troca"272 (embora essa visão seja, a nosso ver, generalista demais para ser 

verdade) ele propõe:  

"A partir de políticas, torna-se possível criar vantagens/benefícios, por 
exemplo, para aquelas grandes litigantes que conseguirem diminuir ações 
perante o Judiciário anualmente ou que possuem um nível ótimo de 
avaliação dos consumidores e/ou trabalhadores, benefícios que podem 
variar de desconto em imposto de renda, concessão de certificados de 
qualidade, vantagens em licitações etecetera. Nesse viés, a 
responsabilidade civil fortalecida pelas sanções premiais, surge como um 
instrumento ético no campo das relações sociais, especialmente porque a 
amizade mercantil é destituída do elemento presente na amizade plena, 
visto que ela é limitada ao interesse da troca, sendo assim, mesmo que as 
práticas sociais denotem para uma suposta inexistência de bens internos 
plenos no bojo das relações privadas especialmente, surgem as sanções 
como trunfo para prevenir possíveis desvios e primar pelo respeito aos 
bens humanos básicos e ao bem comum."273 

 Essa visão, num certo sentido, está a apontar a sanção premial como 

medida que atenderá, quanto à responsabilidade civil preventiva, os ideais 

codicísticos da eticidade, socialidade e operabilidade, apontados por MIGUEL 

REALE, como trataremos mais tarde. 

  

                                                 
271 Em As funções da responsabilidade civil – a reparação e a pena civil, cit., p. 137. 
272 Em A crise ética da responsabilidade civil: desafios e perspectivas, cit., p. 380. 
273 Em BONNA, Alexandre Pereira. A crise ética da responsabilidade civil: desafios e perspectivas, 
cit., p. 380. 
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PARTE 2. O PRÊMIO E A FUNÇÃO PROMOCIONAL DO DIREITO 

 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS INCENTIVOS ÀS BOAS 

PRÁTICAS 

 

 O uso do prêmio pela autoridade, mesmo antes do surgimento da noção de 

Estado, sempre esteve presente. Na verdade, desde a Antiguidade essa ideia 

existia, por exemplo, com a concessão da coroa de louros, ou os “triunfos” 

(desfiles gloriosos “em louvor de um grande vencedor”)274. 

 É assim que descreve ARISTÓTELES:  

"Tudo que é louvado parece merecer louvores por ser de certa espécie e 
relacionado de um modo qualquer com alguma outra coisa: porque 
louvamos o justo ou o valoroso; e, em geral, tanto o homem bom como a 
própria virtude, devido às ações e funções em jogo, e louvamos o homem 
forte, o bom corredor, etc., porque são de determinada espécie e se 
relacionam de certo modo com algo de bom ou importante."275 

 Também os romanos conheceram o valor da recompensa, de modo 

bastante distinto do nosso. De fato, segundo RUDOLF VON IHERING276, o uso 

que os romanos faziam da recompensa era muito diverso do que ele conhecia na 

Alemanha do Século XIX, o que ele entendia ter sido um retrocesso, já que, "Em 

Roma, recompensa e pena equiparavam-se perfeitamente como os dois meios 

postos à disposição da sociedade para a perseguição de seus objetivos, aos 

olhos dos políticos sociais."277 Ele ainda lembra que os romanos colocavam 

ambas as figuras, pena e recompensa conjuntamente, nos seus escritos,278 

traçando a seguinte comparação: 

                                                 
274 Conforme BENEVIDES Filho, Maurício. A sanção premial no Direito. Brasília: Brasília Jurídica, 
1999, p. 34. 
275 Em Ética a Nicômaco, 1,12,15. Em Os Pensadores. Vol. IV. Trad.: VALLANDRO, Leonel e 
BORNHEIM, Gerd. Versão inglesa: ROSÁ, W. D. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 262. 
276 Em IHERING, Rudolf Von. A finalidade do direito. Tradução: CORREA, José Antônio Faria. 
Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1979, obra que não concluiu antes de seu falecimento. 
277 Em A finalidade do direito, cit., p. 99. 
278 Não é demais relembrar a frase que utilizamos de epígrafe, atribuída por Ulpiano a Celso em 
D.1.1.1.1. "Com base neste direito Celso nos denomina sacerdotes: pois cultuamos a justiça e 
professamos o conhecimento do bom e do justo, separando o justo do iníquo, discernindo o lícito 
do ilícito, desejando que os homens bons se façam não só pelo medo das penas mas também 
pela motivação dos prêmios, aspirando não à simulada filosofia, se não me engano, mas à 
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"Hodiernamente, não cabe uma pretensão jurídica à gratificação de 
méritos proeminentes, incomuns. Justamente aí é que se reflete a enorme, 
descomunal diferença entre o mundo romano e o hodierno: a remuneração 
pública, em Roma, revestia-se, ao contrário da nossa, de uma caráter não 
meramente social, mas jurídico; ao direito penal correspondia um direito 
recompensatório - um conceito que de modo algum conhecemos - com 
efeito, não dizemos demais ao asseverar que, até a codificação do direito 
penal, ao final da república, o direito recompensatório desfrutava de uma 
maior definição que o direito penal."279 

 Enumera ele ainda as recompensas definidas no direito romano, que 

poderiam dar origem inclusive a um processo: "ao general cabia um triunfo ou 

uma ovação; se o soldado tinha direito à corona naturalis, cioica, castrensis, 

navalis - as ordens militares dos romanos".280 

 Até a Idade Média esse "prêmio" encontrava-se diretamente relacionado a 

uma situação de fato ou um status, sem uma previsão aplicável a todos281. 

Contudo, com o avanço da noção de Estado e da ciência política moderna, 

verificou-se a utilização do mesmo de forma normativa, meritória, da utilidade e da 

eficiência tendente a dar publicidade da conduta que o soberano entendesse 

conveniente. De fato, segundo BRUNO PASCHOAL282,  

“sanções premiais e estratégias regulatórias não punitivas sempre foram 
utilizadas pelo Estado para influenciar comportamentos, embora de forma 
mais tímida do que nos dias de hoje. Os prêmios pagos àqueles que 
capturassem um fugitivo, os títulos e prêmios dados aos soldados que se 
destacavam nas guerras e aos cidadãos honrosos já estavam presentes 
nas regulações sociais da antiguidade. Foi apenas com o crescimento da 
intervenção do poder político na esfera dos interesses econômicos, e com 
a incorporação dos direitos sociais como objetivos a serem perseguidos, 
que o Estado intensificou, o uso de sanções positivas, como técnica de 
indução de comportamentos desejáveis.” 

 Em Utopia, sátira a respeito das instituições decaídas daquele momento 

histórico (Século XVI), THOMAS MORUS conta a história de uma ilha invejada 

por todos, pois ali tudo era bom. Segundo ele, nesse lugar, as recompensas 
                                                                                                                                                    

verdadeira." Em JUSTINIANO I. Digesto de Justiniano – livro 1. Tradução: MADEIRA, Hélcio 
Maciel França, cit., p. 15. 
279 Em A finalidade do direito, cit., p. 99. 
280 Em A finalidade do direito, cit., p. 100. 
281BENEVIDES Filho, Maurício. A sanção premial no Direito, cit., p. 20. Segundo Guyau, que viveu 
brevemente entre 1854 e 1888, já na sua época os privilégios pessoais, inclusive que constituíam 
direitos hereditários, estavam tornando-se cada vez mais excepcionais. "Tudo aquilo que outrora 
era obtido como recompensa ou favor passará a ser obtido cada vez mais por concursos" que 
"permitem hoje ao homem de talento de criar por si próprio sua posição e dever a si mesmo o 
lugar que alcançou." Em Crítica da ideia de sanção, cit., p. 63. 
282 Em Punição, recompensa, persuasão e ajuda – estratégias regulatórias a partir do caso Nota 
Fiscal Paulista. Dissertação de Mestrado defendida perante a Escola de Direito da FGV. São 
Paulo, 2012,p. 151 e s. 
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públicas eram uma forma de incentivo para o bem social, mas ainda não se 

pareciam com a noção atual. A sua descrição "utópica" é de que : 

"Os utopianos não somente afastam o crime pelas leis penais, como 
incitam à virtude com honrarias e recompensas. Estátuas são erguidas 
nas praças públicas aos homens de gênio e àqueles que prestaram à 
República serviços relevantes. Assim, a memória das grandes ações se 
perpetua e a glória dos antepassados é um aguilhão a estimular a 
conquista da posteridade e o incitamento ao bem."283 

 Essa noção do uso de recompensa pelo príncipe encontra-se presente já 

na obra de MAQUIAVEL, seguida das grandes obras políticas que surgem nesse 

momento de conformação da ideia de Estado. Assim o é em JEAN BODIN e em 

RICHELIEU. A partir de HOBBES, em cuja obra a ideia de prêmio evolui 

substancialmente no sentido de tornar-se uma recompensa por um ato meritório 

ao alcance de todos, não de modo direcionado a alguns, pelo príncipe284, existe 

uma evolução da ideia de premio, que se vê também em SPINOZA, 

MONTESQUIEU, DIDEROT, ROUSSEAU, FOUCAULT, até chegarmos aos 

pensadores do Direito contemporâneo.285 

 Já BECCARIA, no Século XVIII, ao tratar do prêmio com esse novo viés, 

esclarecia que havia, ao lado das penas e da educação, um outro modo de 

prevenção de delitos: “o de recompensar a virtude”. O autor comenta: 

“A esse respeito, vejo que há silêncio universal na legislação de todas as 
nações contemporâneas. Se os prêmios, propostos pelas academias aos 
descobridores das mais úteis verdades, multiplicaram não só os 
conhecimentos, como os bons livros, por qual razão os prêmios propostos 
pela mão benévola do soberano não multiplicariam também as ações 
virtuosas? A moeda da honra é sempre inesgotável e frutífera nas mãos 
do sábio distribuidor.”286 

 O que podemos observar hoje é que “o aumento do uso de estratégias 

alternativas às de comando e controle apoiadas em punição marca o que a 

                                                 
283 MORUS, Thomas. Utopia. Versão digital. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/utopia.pdf. Acesso em 1º.mai.2018, p. 152. 
284 Inclusive, RAFAEL CRUZ BANDEIRA esclarece que "Em Hobbes, importante a ideia de que a 
coação via força física não é sozinha o sustentáculo do soberano. Deve haver também poder de 
convencimento através da linguagem, ou seja, a persuasão e a educação". Em A valoração na 
teoria da sanção no Direito: o caso da sanção positiva. EM RIDB, Ano 1 (2012), nº 9, p. 5156. 
Disponível em https://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2012/09/2012_09_5145_5168.pdf. 
Acesso em 09.mai.2018. 
285 Conforme a vasta pesquisa de Maurício BENEVIDES Filho, realizada na obra monográfica 
sobre o tema. Em A sanção premial no Direito, cit. 
286 Cf. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, cit., p. 134. 
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literatura sobre o tema chama de passagem de um controle social baseado na 

dissuasão (deterrence) para um controle baseado na obediência legal 

(compliance).287” Isso ocorre, sobretudo, tendo em vista a assunção de uma nova 

função dada pelo Estado Social ao Direito, qual seja, a função promocional. 

 HOBBES e BECCARIA influenciaram diretamente a obra de JEREMY 

BENTHAM; o primeiro porque foi objeto de seus estudos e o segundo por dirigir a 

ele elogios e críticas em sua obra. Juntos, por exemplo, criticaram o fato de que a 

virtude não era premiada288. BENTHAM289, de fato, dedicou boa parte dos seus 

estudos às recompensas, como contraponto a seu outro objeto de estudo: a 

punição. 

 BENTHAM, conhecido pela doutrina do Utilitarismo, baseia seu raciocínio 

no fato de que sanções podem causar dor ou prazer. Essas são as razões para 

cumprir a lei: evitar a dor ou buscar o prazer. Desse modo, ao lado de sanções 

dolorosas, há também as prazerosas, às quais chama de recompensas. Apesar 

de serem utilizadas em menor escala pelo ordenamento jurídico, BENTHAM fala 

da importância da "recompensa ideal", simbólica mas exemplar, a recompensa à 

virtude, que vem com a estima pública. 

 IHERING recebeu influências do trabalho de BENTHAM. Ele, contudo, não 

chegou a reconhecer a existência de um direito premial à sua época, mas 

acreditava na possibilidade de a recompensa voltar a ganhar espaço e utilidade:  

"Se esta fisionomia da questão deve dar lugar a outra, no decorrer do 
tempo; se se processará no sistema estatal de recompensa a mesma 
revolução que há muito ocorreu no sistema punitivo do estado: o 
progresso da discrição subjetiva para regras estáveis, ou seja, para o 
direito, o que outra coisa não é senão retorno à maneira dos antigos, deixo 
a cada um julgar. Eu, por minha vez, acredito nisso."290 

  

                                                 
287 Cf. PASCHOAL, Bruno V. L. Punição, recompensa, persuasão e ajuda, cit., p. 152. 
288 Em Rationale of  reward. London: Robert Heward , 1830, p. 125. 
289 Como, por exemplo, na obra citada na nota anterior, Rationale of reward, obra dedicada ao 
estudo das recompensas. 
290 Em A finalidade do direito, cit., p. 100. Nesse sentido, ao tratar da obra de IHERING, 
NORBERTO BOBBIO reflete que o primeiro "deseja, de fato, que o direito futuro novamente 
conceda um espaço maior, como outrora o direito romano, ao direito premial. Não se pode negar 
que o desenvolvimento subsequente dos ordenamentos jurídicos modernos satisfez as aspirações 
de Jhering muito mais do que concretizou as previsões de Spencer", que eram as de que não 
existiriam prêmios nas sociedades industriais. Em Da estrutura à função, cit., p. 9. 
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2.2. O FUNDAMENTO MORAL DO PRÊMIO 

 

 Os autores que se debruçam sobre o tema sempre questionase sobre o 

fundamento moral determinante de um resultado positivo legalmente previsto 

como consequência de um comportamento desejado. Basicamente, poderíamos 

dizer que: pune-se quem age mal, não se pune quem cumpre seu dever, e 

premia-se quem age da forma mais desejável. E que isso parece correto, pelo 

fato de que a pessoa esforçou-se para essa comportamento, mais que os demais, 

e por isso merece o prêmio. Se não for premiada, pode sentir-se desestimulada e 

passar ao simples estrito cumprimento do dever legal. Se queremos encorajar o 

"ótimo", ele deve levar a uma consequência melhor que a do "bom". 

 Ao tratar da moral, sempre é útil visitar o pensamento de KANT. O autor 

traz raciocínio próximo ao anterior em A metafísica dos costumes, em que ele 

assim reflete:  

"Se alguém realiza mais em matéria de dever do que pode ser 
constrangido por lei a realizar, o que realiza é meritório (meritum); se o 
que realiza é precisamente o que a lei exige, ele realiza o que é devido 
(debitum); finalmente, se o que realiza é menos do que aquilo que a lei 
exige, é moralmente culpável (demeritum) O efeito legal do que é culpável 
é a punição (poena); o do fato meritório é a recompensa (praemium) 
(supondo-se que a recompensa, prometida na lei, tenha sido o motivo do 
feito); a conduta que se conforma ao que é devido não tem efeito jurídico 
algum."291  

 Na sequência, o autor ainda conclui, observando que "quanto maiores as 

barreiras naturais (da sensibilidade) e menor a barreira moral (do dever) tanto 

maior será o mérito da boa ação292". No entanto, sabemos que KANT espera que 

as pessoas realizem sempre essa boa ação, não exatamente porque buscam o 

prêmio, mas pelo exercício de sua boa vontade, porque os fins que devemos 

buscar são a própria perfeição de cada um e a felicidade do outro, não 

vantagens.293 

                                                 
291 KANT, Immanuel. Em A metafísica dos costumes. Tradução: BINI, Edson. São Paulo: EDIPRO, 
2003, p. 70. 
292 KANT, Immanuel. Em A metafísica dos costumes, cit., p. 70 e s. 
293 KANT, Immanuel. Em A metafísica dos costumes, cit., p. 229 e s. 
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 A discussão sobre a moral e o prêmio, como assevera MAURÍCIO 

BENEVIDES FILHO, sempre nos dirige à seguinte questão de fundo: "qual é a 

razão do agir humano e o que o faz conduzir-se em consonância com a 

virtude?"294 Ora, dirá o autor, se todos praticarem espontaneamente as melhores 

atitudes, os prêmios são desnecessários. Contudo, os utilitaristas, segundo ele, 

entendem que "embora o homem não seja naturalmente disposto ao bem, pode, 

para tanto, ser conduzido mediante intervenção estatal"295. Para os racionalistas, 

por fim, "Considerar a recompensa como única força motriz da boa ação significa 

negar a natural propensão do homem ao justo. Caso a natureza humana conduza 

ao bem, incentivos externos são não-essenciais: a verdadeira recompensa é a 

consciência do bem realizado."296 

 Diante dessas questões, no que tange à visão sociológica de DURKHEIM, 

questiona ele a posição de KANT297, no sentido de que a moral não se pode 

definir exclusivamente em função do “dever”, trazendo um aporte bastante 

interessante. Todo ato moral, para DURKHEIM, tem em si contida outra 

característica ao lado do dever, à qual ele denomina “bem”. Pondera o autor que  

“É impossível que cumpramos um ato simplesmente porque nos é 
ordenado, abstração feita de seu conteúdo. Para que possamos ser seu 
agente, é preciso que o ato interesse, de alguma maneira, a nossa 
sensibilidade, que ele nos apareça, sob algum aspecto, como desejável. A 

                                                 
294 Em A sanção premial no Direito, cit., p. 25. 
295 Em A sanção premial no Direito, cit., p. 25. 
296 Em A sanção premial no Direito, cit., p. 25. Nesse sentido, vale mencionar o raciocínio de 
IHERING, em A finalidade do direito, cit., p. 25 e ss. De fato o autor entende que "a ação feita por 
outros não ultrapassa o poder do egoísmo, mas a ligou a um considerável pressuposto, ou seja, 
de que o agir por outros esteja vinculado, ao mesmo tempo, a um agir que nos aproveita." De fato, 
a obra inacabada de IHERING trata das alavancas  que levam à finalidade do Direito, que são 
várias,  (o amor, a última e mais elevada delas, infelizmente não chegou a ser analisada pelo autor 
que morreu deixando a obra inacabada). Mas a primeira, a mais rudimentar delas seria a alavanca 
do egoísmo, que, segundo o autor, é impulsionado pela coação e pela recompensa. Assim, a 
recompensa para IHERING está baseada no egoísmo daquele que pratica o ato honorável. "O 
infusório é o egoísmo: só conhece a si mesmo, mas constrói o mundo." Por isso, à p. 26, 
questiona o imperativo categórico de KANT, por conta da exigência moral do agir sem qualquer 
interesse, sem levar em consideração o interesse na finalidade. Por isso ele fala que a abnegação 
é, na verdade, auto-afirmação ética. 
297 Nesse sentido, interessante é a leitura de RODRIGUES Jr, Otávio Luiz. Considerações sobre a 
coação como elemento acidental da estrutura da norma jurídica: a ideia de pena e sanção premial. 
Em Arquivos do Ministério da Justiça. Brasília: Ministério da Justiça, ano 51, n. 190, jul./dez. 2006, 
287-310. No texto, o autor salienta a necessidade de se superar a ideia de que a coação faz parte 
da essência do Direito, ideia essa que foi defendida durante muito tempo (p. 306). E afirma: 
IMMANUEL KANT, RUDOLF VON IHERING e GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL têm a 
responsabilidade de introduzir, nos tempos modernos, a coação de entre os caracteres naturais do 
Direito", afirmando que a Kant coube o papel de afirmar que "a faculdade da coação e o Direito 
significavam uma coisa só". (p. 302). 
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obrigação ou o dever exprime, portanto, apenas um dos aspectos, e um 
aspecto abstrato, da moral. Uma certa desiderabilidade é outra 
caracterização, não menos essencial que a primeira.”298 

 A essa desiderabilidade, o autor dá, posteriormente, o significado de bem, 

que “nos afasta de nós mesmos, eleva-nos acima de nossa natureza, o que não 

ocorre sem dificuldade ou sem contenção”.299 

 Em seguida, o autor analisa o termo sanção, entendendo-o o laço 

“sintético” que une o ato à consequência, para, depois, a par da análise que faz 

de sanção punitiva, entender pela existência das sanções positivas: 

“Até aqui, é verdade, consideramos apenas as sanções negativas 
(censura, castigo), pois o caráter obrigatório da regra nelas se manifesta 
mais claramente. Mas há sanções de outra espécie. Os atos cometidos 
em conformidade com a regra moral são louvados; aqueles que os 
realizam são honrados. A consciência moral pública reage então de outra 
maneira; a consequência do ato é favorável ao agente; mas o mecanismo 
do fenômeno é o mesmo. A sanção, neste caso como no precedente, não 
vem do ato propriamente dito mas do fato de estar de acordo com uma 
regra que o prescreve. Naturalmente esta espécie de obrigação tem um 
toque de diferença com relação à anterior; mas são duas variedades do 
mesmo grupo. Não há pois, duas classes de regras morais, as que 
proíbem e as que ordenam: são duas espécies de um mesmo gênero.”300 

 A análise de DURKHEIM demonstra que o ato moral, portanto, cumpre-se 

por ser um dever, mas também porque existe nele algo de desejável301, e que 

confere ao ser humano uma sensação de dever cumprido, apesar do sacrifício 

que esse dever de algum modo implica.302 E é exatamente esse sacrifício que 

pode ser recompensado pela consequência premial acima descrita. 

 Podemos concluir, segundo esse entendimento, que a felicidade obtém-se 

tanto pela satisfação pessoal pelo bem praticado, quanto pelo reconhecimento 

social representado pelo prêmio consignado.  

                                                 
298 DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia. Tradução: CAMARGO, J. M. de Toledo. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1970, 51. 
299 DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia, cit., 51. 
300 DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia, cit., p. 59. 
301 Conforme DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia, cit., p. 61 “é preciso admitir de certa forma 
o eudonismo para mostrar que o prazer e a desiderabilidade penetram até mesmo na obrigação; 
achamos certo encanto em cumprir o ato moral que a regra nos determina, pelo simples fato de 
no-lo ser ordenado. Experimentamos um prazer sui generis em cumprir nosso dever, pelo fato de 
ser o dever. A noção do bem penetra até na noção do dever, pelo fato de ser o dever”. 
302 Conforme DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia, cit., p. 61, “nunca houve ato que fosse 
realizado puramente pelo dever; foi sempre necessariamente que de alguma maneira aparecesse 
como bom. Inversamente, não há provavelmente aqueles que sejam puramente desejáveis, pois 
exigem sempre algum esforço.” 
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2.3. NATUREZA JURÍDICA DO PRÊMIO 

 

 Tormentosa é a tarefa de quem se coloca a buscar a natureza jurídica 

desses incentivos, recompensas, verdadeiros prêmios criados pelo legislador. A 

matéria, com efeito, não se mostra tranquila. 

 Prêmio é aqui entendido, lembramos, como uma recompensa, ou seja, 

"uma medida de valor simbólico ou material, que se pressupõe considerada 

positiva por aquele que a dá  e por quem a recebe - conferida ou prometida com a 

finalidade declarada de provocar ou recompensar um comportamento."303 

 A grande discussão que se coloca é a de se tal instituto corresponderia a 

uma sanção ou não304. Para isso, há que entender-se, primeiramente, o que é 

sanção. De HANS KELSEN, a NORBERTO BOBBIO, passando pelo estudo de 

GOFFREDO DA SILVA TELLES JR., diferentes conclusões foram formuladas305.  

 Antes de partir para a leitura dos autores que trataram do tema, parece-nos 

interessante verificarmos o sentido da palavra sanção306. Segundo o dicionário 

HOUAISS307 de língua portuguesa, sanção contém em si sete diferentes 

significados: i. “parte coativa da lei, que comina penas contra os que a violam”; ii. 

“pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei”; iii.” 

ato pelo qual o chefe do poder executivo aprova uma lei votada pelo órgão 

                                                 
303 Conforme BENEVIDES Filho, A sanção premial no Direito, cit., p. 13. 
304 Interessante a análise que NORBERTO BOBBIO faz sobre a ausência de tratamento do tema 
pelos juristas: "Por sua escassa importância prática, o tema das sanções positivas sempre foi 
negligenciado pelos juristas. Enquanto é comum a filósofos e sociólogos ampliar o significado de 
'sanção' até incluir nele os prêmios e as recompensas, sempre esteve presente entre os juristas 
uma concorrente, que remonta a Austin, segundo a qual é possível falar com propriedade de 
'sanções' apenas em relação à sanções negativas." Em Da estrutura à função, cit., p. 23. 
305 Embora seja importante notar que, sendo esse um trabalho de cunho civilístico, a questão da 
nomenclatura nos interessa menos que os efeitos que dela se busca. 
306 Nelson ROSENVALD lembra que "Sanção é um vocábulo polissêmico, que extrapola o campo 
da ciência do direito, alcançando qualquer tipo de ordenamento normativo." E depois: "A sanção é 
uma das questões que receberam grande número de reflexões filosóficas no mundo clássico, por 
obra de pensadores de variadas escolas e tendências, de Platão a Aristóteles, passando por São 
Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Kant, Hegel, Bentham e Stuart Mill. Em tempos mais recentes, 
a matéria recebeu a consideração dos mais insignes filósofos morais da língua inglesa, como 
Herbert Hart e John Rawls." 
307HOUAISS, dicionário eletrônico. Sanção. Disponível em: 
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=san%25C3%25A7%25C3%25A3o. Acesso em: 10 jul. 
2016. 
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legislativo”; iv. “aprovação ou confirmação que se dá, ou se impõe à lei”; v. 

“aprovação formal”; vi. “reconhecimento público, aprovação”; e vii. “medida de 

coação imposta por órgão ou autoridade”. 

Curioso é, então, percebermos duas linhas de significados: uma, no sentido 

de consequência prevista em lei para uma conduta (boa ou má); e outra, referente 

à aprovação formal que se dá a um ato ou norma caráter oficial. 

Do ponto de vista etimológico, percebemos ser a origem do vocábulo 

sanção latina, de sanctio, onis, que é a ação de sancionar, e que possui o radical 

sanctum, de sancitum, sancire¸ que equivaleria a tornar sagrado ou inviolável, 

estabelecer solenemente por meio de uma lei, ratificar.308 Segundo GUYAU,  

“do ponto de vista moral, sanção parece significar simplesmente, segundo 
sua própria etimologia, consagração, santificação. Ora, se para aqueles 
que admitem uma lei moral é verdadeiramente o caráter santo e sagrado 
da lei que lhe dá força de lei, ele deve implicar, segundo a ideia que 
fazemos hoje de santidade e da divindade ideal, uma espécie de renúncia, 
de desprendimento supremo.”309 

 Desse modo, fica clara a origem latina da palavra, relacionada ao sagrado. 

Se conjugarmos essa ideia com a definição de sanção que encontramos em 

MIGUEL REALE, de que “as formas de garantia do cumprimento das regras 

denominam-se ‘sanções’” e que “sanção é, pois, todo e qualquer processo de 

garantia daquilo que se determina em uma regra310”, poderíamos ponderar que a 

sanção é o expediente para garantir o cumprimento da norma, seja para isso a 

sua aprovação formal (que faz seu cumprimento obrigatório) ou social, sejam as 

consequências nela previstas que levam (por medo do castigo ou por incentivo à 

recompensa) a que sejam, de fato, observadas. De toda forma, fosse a sua 

aprovação e oficialização, fosse a imposição de uma pena ou recompensa, não é 

                                                 
308HOUAISS, dicionário eletrônico. Sanção. Disponível em: 
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=san%25C3%25A7%25C3%25A3o. Acesso em: 10 jul. 
2016. 
309 GUYAU, Jean-Marie. Crítica da ideia de sanção, cit., p. 27. 
310 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 26ª edição, revista. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 72. Nesse mesmo sentido, Nelson ROSENWALD afirma que “A sanção é uma medida 
estabelecida pelo sistema para reforçar a observância da norma.” Em A pena civil parental. 
EmAnais do IX Congresso Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/ publicacoes/anais/detalhes/985/IX%20Congresso%20 Brasileiro%20de 
%20 Direito% 20de%20Fam%C3%ADlia. Acesso em 30/05/2015, p. 06. 
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difícil concluir que, na sua origem, o papel de “sancionar” uma norma era da 

religião. 

 Porém, além de olhar para o significado do vocábulo geral sanção e de 

buscar a sua origem, é necessário perquirir o significado da palavra do ponto de 

vista do Direito.311Partindo de HANS KELSEN312, usado como ponto de referência 

para a doutrina em geral313, tendo em vista a estrutura pura e hierárquica que deu 

ao ordenamento jurídico, reconhece ele que  

“O princípio que conduz a reagir a uma determinada conduta com um 
prêmio ou uma pena é o princípio retributivo (Vergeltung). O prêmio e o 
castigo podem compreender-se no conceito de sanção. No entanto, 
usualmente, designa-se por sanção somente a pena, isto é, um mal – a 
privação de certos bens como a vida, a saúde, a liberdade, a honra, 
valores econômicos – a aplicar como consequência de uma determinada 
conduta, mas já não o prêmio ou a recompensa”. 

 De fato, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR314, ao traçar os argumentos para 

o entendimento de que a sanção não seria elemento necessário da norma, traz a 

seguinte ponderação: 

“A tese de que a sanção é elemento necessário da norma pressupõe que 
a ordem jurídica seja uma ordem coativa e isto implica uma noção 
restritiva de sanção, típica das concepções do direito do século XIX, de 
fundo liberal. Trata-se da ideia de que o direito atua com comandos que 
obrigam ou proíbem condutas, sendo limitações ao comportamento 
apenas na medida em que a liberdade comportamental de um possa 
prejudicar a liberdade do outro. Trata-se de uma concepção que tem por 
base o mercado livre, no qual a interferência prescritiva do Estado deve 
ser mínima. Ora, o Estado contemporâneo, caracterizado por sua 
extensiva intervenção no domínio econômico, tornou a tese da 
essencialidade da sanção, no sentido de um ato de ação enquanto um 
mal, demasiadamente estreita. Hoje se fala, cada vez mais, das sanções 
premiais, como são, por exemplo, os incentivos fiscais, cuja função é o 
encorajamento de um ato e não o seu desencorajamento (sanção-
castigo).” 

 No mesmo caminho, MIGUEL REALE315 entende que 

                                                 
311 Maurício BENEVIDES Filho, em A sanção premial no Direito, cit., p. 28, refere-se ao primeiro 
momento em que o termo sanção vem relacionado a uma recompensa (remunerator ysanction) 
por Richard Cumberland, na obra De legibus natura e disquisitio philosophica, datada de 1672. 
312 Em Teoria pura do Direito. Tradução: MACHADO, João Baptista. 2ª edição. São Paulo: Ed. 
Martins Fontes, 1987, p. 27. 
313 Cite-se, nesse sentido, a título de exemplo, FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo 
do Direito – técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1988, 114 e ss. E também BOBBIO, 
Norberto. Da estrutura à função, cit., p. 7 e ss. 
314 Em Introdução ao Estudo do Direito, cit., p. 116. 
315 Em Lições preliminares de Direito, cit.,p. 75 e s. 
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“Podemos dizer que, atualmente, excogitam-se técnicas mais 
aperfeiçoadas para obter-se o cumprimento das normas jurídicas, através 
não de sanções intimidativas, mas sim através de processos que possam 
influir no sentido a adesão espontânea dos obrigados, como os que 
propiciam incentivos e vantagens. Assim, ao lado das sanções penais, 
temos as sanções premiais que oferecem um benefício ao destinatário”. 

 

 Dessa forma, podemos perceber que, à medida que a análise do 

ordenamento jurídico é feita tendo por base a realidade do Estado atual, maior a 

compreensão da existência de um lugar para falar-se de sanção premial. De fato, 

o uso mais habitual até o século XX para a ideia de prêmio era o do vocábulo 

“recompensa”, sendo a expressão “sanção positiva” um uso mais recente.316 Esse 

fato parece ter relação clara com a visão de Direito de cada época. Assim, a 

recompensa, o prêmio, somente passam a ser usados com a ideia de sanção à 

medida que o Direito começa a ganhar novas funções, relacionadas ao momento 

do pós-positivismo, com a assunção simultânea de um novo papel pelo Estado. 

Contudo, diverge GOFFREDO DA SILVA TELLES JR317, ao entender que 

as recompensas e atos meritórios existem, dando o autor inclusive como exemplo 

a delação premiada, mas não são eles, tecnicamente, sanções, pelo que o nome 

sanção premial estaria sendo incorretamente usado. Isso porque “não são 

medidas repressivas, e não se prendem a violações de mandamentos jurídicos”. 

E conclui no sentido de que “sanções verdadeiras seriam as medidas que 

poderiam ser tomadas para assegurar a concessão dos referidos direitos e 

vantagens, nos casos em que o Poder Público não o quisesse conceder, violando 

as normas referidas”, ou seja, o prêmio não seria uma sanção, mas sim a 

consequência a ser imposta àquele que tivesse por obrigação conceder o prêmio 

e se negasse a fazê-lo. Por isso entende não poder falar-se em sanção premial, 

por não ter a mesma  a necessária natureza jurídica repressiva.318 

                                                 
316 Conforme BENEVIDES Filho, Maurício, A sanção premial no Direito, cit., p. 14. 
317 Em Iniciação na Ciência do Direito. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 83 e ss. 
318 Essa conclusão se relaciona de forma lógica com a definição do autor para norma jurídica 
como sendo o “imperativo autorizante”, por meio do qual o homem pode exercer a faculdade de 
reagir à lesão por meio do uso coativo da sanção, prevista como a consequência jurídica para 
fazer a norma ser cumprida, para provocar a reparação do dano ou para impor respeito à ordem 
jurídica. Conforme DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. 1. 28ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 41 e ss. 
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De algum modo, admite o autor, reconhecidamente o maior questionador 

da ideia de sanção premial no direito brasileiro, a sua existência, apesar de não 

querer emprestar ao expediente “positivo” o nome de sanção, que teria uma carga 

negativa, de punição, a ela implícita. Como vimos, a etimologia da palavra não 

traz esse significado restrito e a ideia de consequência recompensatória é 

presente inclusive em dicionário não científico, de uso popular (a demonstrar que 

a carga trazida na palavra pela tradição não é obrigatoriamente punitiva). 

Enfatizamos, nesse ponto, uma vez mais, a natureza civilística do presente 

trabalho, entendendo que o precioso tema mereceria análise mais cuidadosa em 

outra seara. De toda maneira, é possível supor que realmente o maior uso 

histórico-jurídico do termo seja o de "sanção-punição", embora não se limite a 

ele319, de tal modo que, com o avanço da teoria funcionalista do direito e com a 

percepção da oportunidade do exercício de uma função promocional para o 

Direito, condizente com os novos tempos, passou-se a utilizar o termo também no 

sentido de "sanção-prêmio", significado esse menos comum, mas que não nos 

parece menos correto, e que parece ganhar adeptos a cada dia. 

Assim pondera NORBERTO BOBBIO sobre o tema:  

"Na literatura filosófica e sociológica, o termo 'sanção' é empregado em 
sentido amplo, para que nele caibam não apenas as consequências 
desagradáveis da inobservância das normas, mas também as 
consequências agradáveis da observância, distinguindo-se, no genus 
sanção, duas species: as sanções positivas e as sanções negativas. Ao 
contrário, é fato que, na linguagem jurídica, o termo 'sanção', se for usado 
sem determinações ulteriores, denota exclusivamente as sanções 
negativas." 

De modo sintetizado, MAURÍCIO BENEVIDES FILHO conclui que: 

                                                 
319 Conforme TELLA, María José Falcón y; TELLA, Fernando Falcón y. Fundamento e finalidade 
da sanção – existe um direito de castigar? Tradução: AVENA, Claudia de Miranda. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. Baseados no que já dizia Durkheim em L'éducation morale, os 
autores mencionam a existência tanto de sanções negativas como positivas, mas que funcionam 
de forma antagônica. Admite a existência desses incentivos mas conclui  no sentido de que são 
desprestigiados em função dos castigos: "sempre é muito maior o número de castigos em 
comparação com a importância muito menor do prêmio. Assim, quando se fala em sanção 
jurídicas pensamos, sobretudo, nos castigos. De fato, não há um código de prêmios paralelo ao 
Código Penal. As sanções positivas merecem mais o nome de incentivos ou vantagens que o de 
sanções propriamente ditas, apesar de alguns usarem o termo pouco comum, e até a primeira 
vista contraditório, de sanções premiais." Parece-nos, que na reflexão dos autores, ao falar da 
questão do castigo, é o de que existem mais atos a serem castigados do que a serem premiados. 
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“sanção jurídica deve ser compreendida, modernamente, como uma 
reação ou retribuição prevista no ordenamento normativo, blindando-se 
esta contraprestação de uma feição premial (sanção premial), quando o 
agente adota a conduta aprovada ou esperada, ou um caráter punitivo 
(sanção negativa) quando o ato praticado é indesejado ou dissonante.”320 

De toda sorte, queremos salientar, novamente, que, sejam os prêmios 

verdadeiras “sanções” ou recebendo essa denominação de maneira equivocada, 

o que nos importa é, mais do que a questão de nomenclatura, o entendimento de 

que eles existem e são um expediente extremamente saudável como incentivo ao 

cumprimento espontâneo (não coercitivo) da norma. 

 É preciso admitir, ainda, que existe uma diferença importante entre as 

sanções de natureza punitiva e as sanções de natureza premial, e que deve ser 

conhecida quando se a escolhe como estratégia preventiva: “as sanções 

premiais, contrariamente às punitivas, foram criadas para serem aplicadas e não 

apenas para servir como ameaça”321.  

 Assim, quando o Estado ou o contratante impõe uma sanção de natureza 

punitiva, ele espera o cumprimento da lei ou do contrato, e não a aplicação da 

pena. Por outro lado, ao escolher o instrumento do prêmio, quer incentivar o 

cumprimento da lei ou do contrato pela concessão do mesmo. É nesse sentido 

que afirma NORBERTO BOBBIO: 

"O momento inicial de uma medida de desencorajamento é uma ameaça; 
já o de uma medida de encorajamento, uma promessa. Enquanto a 
ameaça da autoridade legítima faz surgir, para o destinatário, a obrigação 
de comportar-se de um certo modo, a promessa implica, por parte do 
promitente, a obrigação de mantê-la. Todavia, enquanto a prática de um 
comportamento desencorajado por uma ameaça faz surgir, para aquele 
que ameaça, o direito de executá-la, a realização de um comportamento 
encorajado por uma promessa faz surgir, para aquele que o realiza, o 
direito de que a promessa seja mantida."322 

 Ou seja, no caso da sanção negativa, surge para o Estado um direito em 

detrimento do violador da norma, enquanto que na sanção positiva o direito surge 

para o cumpridor da norma, cabendo ao Estado o dever de cumprir o prêmio 

anunciado na promessa. 

                                                 
320 Em A sanção premial no Direito, cit., p. 112. 
321 Segundo PASCHOAL, Bruno V. L. Punição, recompensa, persuasão e ajuda,cit., p. 184. 
322 Em Da estrutura à função, cit., p. 18. 
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 Assim, deverá estar disposto a cumpri-lo e, para tanto, deverá proceder a 

uma análise de custo-benefício importante. No caso da prevenção de danos, de 

toda forma, esse raciocínio não poderá ser simplesmente o da relação entre o que 

se vai ganhar e quanto será necessário perder para obter a vantagem, já que há 

um ganho talvez não quantificável, que é o da não lesão. 

 Ainda tratando da natureza do prêmio, devemos lembrar que eles podem 

ser de diferentes naturezas: podem ser a concessão de um bem econômico (um 

valor em dinheiro, o desconto em uma obrigação, ou mesmo a concessão da 

propriedade de algum bem), podem ser um bem moral (por exemplo, uma 

menção honrosa), ou ainda um bem jurídico (ao qual BOBBIO denomina 

privilégio).323 

 Por esse motivo, podemos conceber, também na situação da promoção da 

prevenção de danos, uma diversidade de consequências positivas para as 

condutas socialmente úteis: sejam descontos, mas também certificações, 

cadastros positivos, ou outras formas de reconhecimento público que agreguem 

valor a imagem do premiado). 

  

                                                 
323 Em Da estrutura à função, cit., p. 25. 
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2.4. NATUREZA JURÍDICA DA CONDUTA "SUPER-ADEQUADA" 

 

 Assim como a sanção negativa surge pelo descumprimento de um dever, a 

sanção positiva surge como consequência de um comportamento definido por 

BOBBIO como "superconforme". Do mesmo modo, afirmamos como KANT 

entendia que a conduta adequada é devida, a conduta inadequada deve ser 

punida, pelo seu demérito, e a conduta super adequada, mais que adequada deve 

ser recompensada. 

 Assim, importante afirmar que o prêmio não é merecido pelo simples fato 

de ter-se cumprido um dever legal, não o violando. Isso, como diz o ditado, "não é 

mais do que a obrigação", no caso, não é mais do que o cumprimento de um 

dever. 

 Ocorre que, na previsão de sanções premiais, o que o legislador busca é 

um comportamento melhor do que o simplesmente aceitável. É ele que deve ser 

premiado. Esse comportamento não é um dever, na medida em que ninguém é 

obrigado a fazer mais do que o que impõe a lei.  

 NELSON ROSENVALD afirma:  

"ao contrário da sanção negativa, a sanção positiva não é devida". O 
prêmio pelo mérito não se encontra no nível estrutural da norma, mas 
psicológico daquele que agirá em busca da recompensa. A título 
ilustrativo, tenha-se a hipótese do bônus prevista no contrato de seguro de 
responsabilidade civil pela circulação de veículos. Trata-se de um prêmio, 
uma recompensa a um comportamento.324 

 O autor trata assim do tema de que a conduta que tem uma sanção 

negativa prevista para a sua violação é sim obrigatória, é um dever. Por outro 

lado, a conduta meritória que gera direito a uma sanção positiva, essa não é 

obrigatória, embora seja encorajada pelo legislador.  

 O único equívoco em que parece cair o autor é o de dizer que a sanção 

premial não é devida. O que não é devido é a conduta superconforme que gera a 

sanção premial. Mas uma vez que essa conduta for realizada, gera a quem a 
                                                 
324 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação e apena civil, cit., p. 137. 
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praticou o direito de exigir o prêmio. Assim, na verdade, o prêmio é sim uma 

obrigação de quem o propôs, seja na lei (Estado), seja no contrato (contratante). 

Esses estarão obrigados a conceder o prêmio diante da realização da conduta 

expressamente desejada. Aliás, essa ideia já constava do raciocínio de 

GOFFREDO DA SILVA TELLES JR, acima exposto. A conduta meritória não é 

devida, mas gera um dever para quem se comprometeu a premiá-la. 

 Ora, se no caso do prêmio a conduta prescrita na lei não é uma obrigação, 

nem um dever, devemos entendê-la, então, como um ônus, que não pode ser 

exigido daquele que busca a recompensa. Mas, uma vez realizado o 

comportamento, então surge o dever de que aquele que prometeu a recompensa 

a cumpra. 

 A dedução de que se trata de ônus, ao invés de dever, encontra-se no fato 

de não poder ser tal conduta exigida, mas ser necessária para o recebimento do 

prêmio. Não há, no caso, uma sujeição, entendida como "necessidade de 

obedecer", por parte de quem age da forma esperada.325 Ele realiza o ato porque 

quer, porque deseja a recompensa. 

 EROS GRAU atribui a BRUNETTI a primeira teorização a respeito do ônus. 

Ele entende, segundo o autor, que há certas normas, "finais", que disciplinam de 

modo não imperativo a ação humana, o que não se diferencia, segundo GRAU, 

do que BOBBIO descreve como o imperativo hipotético de KANT.326 Dessa forma, 

a norma final, constituiria um "dever livre".327 

                                                 
325 Conforme GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus. Revista 
da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 77, p. 177-183, jan. 1982. 
ISSN 2318-8235. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/66950/69560>. 
Acesso em: 25 jan. 2018, p. 178. 
326 De fato, BOBBIO, em busca de uma diferenciação entre norma moral e norma jurídica, analisa 
a distinção entre o imperativo categórico e o imperativo normativo de KANT. Ao final chega a 
seguinte conclusão: "Assim, enquanto se pode duvidar de que muitos dos denominados 
imperativos hipotéticos são propriamente  imperativos, não se pode negar que há prescrições que 
assumem a forma de imperativos hipotéticos, quer dizer, de imperativos que não impõem uma 
ação como boa em si mesma, mas ao atribuir a uma determinada ação uma certa consequência 
(favorável ou desfavorável), induzem a cumprir aquela ação não por si própria, mas porque ela se 
torna meio para alcançar um fim (quando a consequência atribuída é favorável) ou para evitar 
alcançá-lo (quando a consequência atribuída é desfavorável)." Em BOBBIO, Norberto. Teoria da 
norma jurídica. Tradução: SUDATTI, Ariani Bueno e BAPTISTA, Fernando Pavan. 5ª edição. São 
Paulo: EDIPRO, 2014, p. 96. 
327 Em GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus, cit, p. 180. 
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 Tendo sido abandonada essa teoria, com o tempo, segundo EROS GRAU, 

foi CARNELUTTI que retomou o conceito de ônus, no sentido de que "falamos de 

ônus quando o exercício de uma faculdade é definido como condição para a 

obtenção de uma certa vantagem"328.  

 A diferença entre dever e ônus estaria, portanto no fato de que "o vínculo é 

imposto, quando se trata de dever, no interesse alheio e, tratando-se de ônus, 

para a tutela de um interesse próprio. O ônus, dest'arte, é um vínculo imposto à 

vontade do sujeito em razão de seu próprio interesse."329 Por isso, ao não 

cumprimento do ônus não se aplica sanção, somente a não realização do direito 

que se pretendia. Isso porque não se trata de conduta ilícita. Ele é facultativo, 

embora desejável.330 Ele é, ainda, um ato necessário para a obtenção de um 

certo fim.331 

 Assim, segundo ANTUNES VARELA, quanto ao ônus jurídico, "a ordem 

jurídica limita-se a atribuir certa vantagem à prática do acto"... "mas deixando à 

inteira discrição do interessado a opção pela conduta que mais lhe convenha."332 

 Desse modo, podemos concluir que, se o prêmio é uma sanção, no sentido 

de ser a consequência prevista pela lei ao cumprimento de uma conduta prevista 
                                                 
328 Conforme GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus, cit., p. 
180. 
329 Conforme GRAU, Eros Roberto. Nota sobre a distinção entre obrigação, dever e ônus, cit., p. 
181. No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA, ao definir o ônus como "gravame geral 
imposto a determinada pessoa", traz à baila a questão de o ônus objetivar tutela de interesse 
próprio, enquanto a sanção a um dever está em defesa de um interesse alheio. Em LISBOA, 
Roberto Senise. Manual de Direito Civil. V. 2: Direito das obrigações e responsabilidade civil. 4ª 
edição, reformulada. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 23 e s. Quanto a essa discussão, CLÓVIS DO 
COUTO E SILVA traz a crítica a alguns juristas que denominariam os ônus como "deveres para 
consigo mesmo", dizendo que estes "não constituem deveres na sua verdadeira acepção. 
Somente podem ser considerados ônus, algo que não pertence ao mundo jurídico, mas ao mundo 
dos fatos.  Esses ônus, por não se constituírem em deveres no sentido jurídico, exatamente 
porque dever é sempre dever para com alguém, podem, entretanto, constituir direito formativo". 
Em SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 98. 
330 Segundo ORLANDO GOMES, "o comportamento é livre no sentido de que o onerado só o 
adota se quer realizar seu interesse." Em GOMES, Orlando. Obrigações. 8ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988, p. 8. Sobre essa liberdade, BOBBIO traz essa diferenciação entre a 
sanção negativa, que é impositiva, enquanto na sanção positiva não há uma medida de ação 
direta sobre o comportamento, mas medida indireta "buscando influenciar por meios psíquicos o 
agente do qual se deseja ou não um determinado comportamento." Em Da estrutura à função, cit., 
p. 16. 
331 Conforme MÁRIO JULIO DE ALMEIDA COSTA, esse fim pode ser "traduzido na consecução 
de uma vantagem nova ou em evitar-se a perda de uma vantagem que preexiste". Em Direito das 
obrigações. 9ª edição. Coimbra: Almedina, 2001, p. 56. 
332 Conforme VARELA, João de Matos Antunes Varela. Das obrigações em geral. Vol. 1. 10ª 
edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 57.  
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na lei, a essa conduta podemos atribuir a natureza jurídica de ônus, tendo em 

vista que a conduta prevista não é obrigatória, mas facultativa, no sentido de 

atribuir uma consequência positiva em caso de seu perfazimento. Assim, 

cumprido o ônus, surge o direito de exigir o prêmio previsto na lei (sanção 

premial). 
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2.5. O PRÊMIO E A FUNÇÃO PROMOCIONAL DO DIREITO 

 

 Ao tratarmos da evolução histórica dos prêmios e recompensas, ficou clara 

a distinção entre o que SERENELLA ARMELINI333 distingue entre premialità e 

promozionalità. De fato, até HOBBES (que a autora entende ser o primeiro 

pensador a pensar o prêmio como fazemos hoje), não se objetivava premiar a boa 

atitude, mas o bom homem334. Assim, é somente com o utilitarismo e, depois, com 

a teoria funcionalista do Direito, que atingimos o entendimento atual do prêmio 

previsto em lei para todos aqueles que realizarem conduta "superconforme". 

 Nesse ponto, portanto, urge olhar para o sentido atual de prêmio, conforme 

a análise do pensamento de NORBERTO BOBBIO335 sobre a função promocional 

do Direito, ultrapassando o raciocínio purista de HANS KELSEN, cuja estrutura 

não despreza336, para chegar às finalidades almejadas do Direito na sociedade 

                                                 
333 ARMELLINI, Serena. Le due mani della giustizia - la premialità del diritto come problema 
filosofico. Torino: Giappichelli, 1996, p. 189. 
334 Não parece mera coincidência o fato apresentado por GISELE MASCARELLI SALGADO, ao 
tratar dos exemplo de sanção positiva de Hobbes, depois fazer a seguinte constatação: "Bobbio é 
um leitor fervoroso de Hobbes, não deixando de lembrar por diversas vezes a influência do 
fislósofo inglês em sua obra." Em Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. Curitiba: Juruá, 
2010, p. 125. 
335 Não podemos deixar de ter em conta a direção que toma a obra de NORBERTO BOBBIO. 
GISELE MASCARELLI SALGADO, na obra Sanção na Teoria do DIreito de Norberto Bobbio, 
entende que "em quase toda a obra de Bobbio há uma preocupação com a questão da ideologia, 
em especial quando trata das questões como o Direito. Bobbio ressalta, em grande parte das suas 
obras, que não há ciência sem que se escolha um ponto de vista, do qual o locutor fala. O 
jusfilósofo italiano destaca a posição consolidada a partir da teoria kelseniana, de que o Direito 
deve ser apartado de valores, assim como é feito nas ciências naturais." SALGADO, Gisele 
Mascarelli. Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. cit., p. 42. 
336 Pelo contrário, BOBBIO, em Da estrutura à função, cit., num ensaio denominado “Estrutura e 
função na teoria do direito de Kelsen” (p. 181-210) faz uma extensa revisão da obra desse autor, a 
quem muitas vezes já havia cientificamente defendido, para concluir que “Isto posto, é preciso 
acrescentar, ainda, que as mudanças ocorridas na função do direito não anulam a validade da 
análise estrutural tal como foi elaborada por Kelsen. O que ele disse acerca da estrutura do 
ordenamento jurídico permanece perfeitamente de pé, mesmo depois dos desenvolvimentos mais 
recentes da análise funcional. A construção do direito como sistema normativo dinâmico não é 
minimamente abalada pelas revelações que dizem respeito ao fim do direito. Para ela, uma norma 
é jurídica sempre que tenha sido produzida nas formas previstas, isto é, em conformidade com 
outras normas do ordenamento, em particular aquelas que regulam a produção das normas do 
sistema. Que uma norma vise reprimir ou promover um determinado comportamento não tem, em 
relação à estrutura do ordenamento, qualquer relevância” (p. 209), externando novamente a 
posição de que a teoria de Kelsen não afasta ou desautoriza sanção positiva. E termina por 
reconhecer o valor de sua Teoria pura, com as seguintes palavras: “A guinada que a teoria pura 
do direito representou para o desenvolvimento da jurisprudência teórica é, em suma, uma 
daquelas guinadas para além das quais é possível avançar, mas não é lícito retroceder.” (p. 210). 



114 

 

atual337, de forma a entender de que maneira as chamadas sanções positivas têm 

o condão de persuadir à prática da diligência, como fenômeno paralelo e, às 

vezes, mais eficaz que o de dissuadir da prática do ato negligente e imprudente. 

 A função promocional do Direito vem atrelada, normalmente, a um discurso 

de Direito Público sobre a promoção da cidadania no Estado Social e 

Democrático de Direito338. Nesse Estado, que superou as conquistas do Estado 

Social de Direito, mas adicionando o cunho de democracia ao mesmo, "não se dá 

ênfase nem na liberdade dos cidadãos, nem na regulação da vida social, mas na 

integração social fundada no fortalecimento da esfera pública."339 Analisando a 

questão brasileira, EDUARDO BITTAR conclui sobre o que ainda há de atingir-se:  

"no lugar de uma mera entrega de direitos pelo Estado, ou no lugar de um 
mero processo vertical de produção de normação da vida social, produzir 
um grau de cidadania capaz de guindar o desenvolvimento comunicativo 
social como forma de mobilização e ativismo da esfera pública 
participativa e cidadã."340 

 De fato, NORBERTO BOBBIO, ao olhar para as novas técnicas de controle 

social utilizadas pelo Welfare State, identifica uma grande mudança em relação 

ao Estado Liberal: "o emprego cada vez mais difundido das técnicas de 

encorajamento em acréscimo, ou em substituição, às técnicas tradicionais de 

desencorajamento"341, o que suplanta, segundo ele, a visão do direito utilizando 

                                                 
337 Fato é que vivemos hoje o que Eduardo BITTAR nomeia de “crise do Direito na pós-
modernidade e a ineficácia do ordenamento jurídico”, o que ocorre “porque o sistema jurídico, 
como um todo, sofre diretamente os impactos e abalos da pós-modernidade em sua configuração. 
Sabendo-se tratar de um sistema que não convive autonomamente, com relações aos demais 
sistemas (social, cultural, político, econômico, científico, ético...) é de se dizer que o sistema 
jurídico recebe diretamente o impacto das modificações sofridas nas últimas décadas, que 
acabaram por produzir profunda desestruturação nos modos tradicionais e modernos de 
concepção do mundo.” Ao tratar do assunto, o autor guarda, de toda sorte, uma visão prospectiva: 
“Não se trata de profetizar o caos, ou de opinar pela desrazão absoluta do Estado contemporâneo 
na gestão do que é público, mas sim de refletir sobre as condições com as quais se faz justiça em 
tempos pós-modernos.” Em O Direito na pós-modernidade, cit., p. 165 e s. 
338 Conforme lemos em BITTAR, Eduardo C.B. O Direito na Pós-Modernidade, cit., sobretudo no 
capítulo7, intitulado "A promoção da cidadania no Estado Social e Democrático de Direito". 
339 Em BITTAR, Eduardo C.B. O Direito na Pós-Modernidade, cit., p. 217. 
340 Em O Direito na Pós-Modernidade, cit., p. 226. BENEVIDES FILHO, Maurício. Em A sanção 
premial no Direito, cit., p. 104, analisando a obra de BOBBIO assim refere o fenômeno: "Bobbio 
argumenta que a passagem, da concepção negativa à concepção positiva do Estado, do Estado 
liberal ao Estado Social, acarretou um acréscimo das normas que requerem uma intervenção ativa 
dos cidadãos, não se contentando apenas com a abstenção." 
341 Em Da estrutura à função, cit., p. 2. 
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como meios para seus objetivos somente as sanções negativas, o que se lê em 

Kelsen, Ihering, Thomasius, dentre outros.342 

 O autor, então, diz que "pode-se tanto desencorajar a fazer quanto 

encorajar a não fazer. Portanto, podem ocorrer, de fato, quatro diferentes 

situações: a)comandos reforçados por prêmios; b) comandos reforçados por 

castigos; c) proibições reforçadas por prêmios; d) proibições reforçadas por 

castigos", apesar de concluir que é mais comum ver prêmios atrelados a 

comandos e castigos a proibições.  

 Desse modo, distingue BOBBIO o ordenamento repressivo do 

ordenamento promocional pelo fato de que  

"ao primeiro, interessam, sobretudo, os comportamentos socialmente não 
desejados, sendo seu fim precípuo impedir o máximo possível a sua 
prática; ao segundo, interessam, principalmente, os comportamentos 
socialmente desejáveis, sendo seu fim levar a realização destes até 
mesmo aos recalcitrantes."343 

 Certamente, a intervenção estatal pode e deve utilizar-se de mecanismos 

de Direito Privado em benefício da coletividade. Já afirmamos, em várias 

oportunidades, acreditarmos que a prevenção de danos não pode ser vista como 

uma mera questão de interesses entre particulares. Ultrapassamos esses limites 

sempre que terceiros, se não mesmo toda a coletividade, estiverem à mercê dos 

efeitos dos atos danosos praticados. Por isso podemos pensar na visão da função 

promocional do Direito também na esfera da responsabilidade civil preventiva, 

"face ao aparecimento de novas formas de controle social, notadamente o 

controle antecipado, que incorpora várias técnicas das ciências sociais e da 

comunicação de massa para conter, preventivamente, o ato antijurídico".344 

                                                 
342 Segundo RAFFAEL ALBERTO RAMOS, essa análise da passagem de uma estrutura 
kelseniana, estruturalista do Direito, para uma visão funcionalista justifica-se pela "necessidade de 
se buscar  novos modelos para o direito em face das grandes transformações sociais operadas 
particularmente nas décadas recentes. Essa análise da função promocional do Direito passa pela 
análise jurídica, filosófica e sociológica das "transformações verificadas na sociedade 
contemporânea e no Estado Social", de forma a passar do "conceito de direito como mero 
instrumento de controle social, para o direito como veículo de direção social." Em Da estrutura 
kelseniana à função promocional do direito. Disponível em: http://www.oab-
sc.org.br/imprimir?id=419&tipo=artigo. Acesso em: 30 abr. 2016. 
343 Em Da estrutura à função, cit., p. 15. 
344 Segundo BENEVIDES FILHO, Maurício. Em A sanção premial no Direito, cit., p. 81. 
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 Fica claro, do caminho traçado por NORBERTO BOBBIO, portanto, que é a 

sanção positiva que pode dar resposta à função promocional, por que as sanções 

negativas são aptas a manter a situação como está, ou seja, têm o "objetivo de 

conservação social"345, enquanto que as sanções positivas são instrumentos para 

promover uma mudança na sociedade346. De fato, quando um comportamento é 

obrigatório, o cumprimento dessa obrigação mantém o estado das coisas como 

está, enquanto que "o comportamento que serve à função de mudança e de 

inovação é aquele superconforme",347 e que "dão vida a uma técnica de estímulo 

e propulsão a atos considerados socialmente úteis, em lugar da repressão de atos 

considerados socialmente nocivos."348 

 Por isso mesmo, podemos ver que a escolha pela sanção positiva é 

política, que "demonstra uma escolha por valores de integração do indivíduo na 

sociedade, utilizando de inclusão para conduzir conduta humana."349 Tais 

instrumentos mostram-se importantes porque há um limite para o poder de 

coação do Estado, além de interesses políticos diversos que podem querer levar 

o Estado a uma diferente retórica e argumentação estatal, voltadas para a melhor 

comunicação, entendimento e suporte ao fortalecimento das relações.350 

 Diante desse raciocínio, RAFAEL CRUZ BANDEIRA afirma que a utilização 

da sanção positiva apresenta uma "mudança da forma de exercer o controle 

social e o dirigismo da conduta humana, papel do Estado de repressor para 

promotor de ações de afirmação de boas condutas."351 

                                                 
345 Em Da estrutura à função, cit., p. 19. 
346 Segundo GISELE MASCARELLI SALGADO, "a sanção positiva em Bobbio parece ter tido 
inspiração jurídica, mas não se pode negar que o conceito não pertence unicamente ao âmbito do 
Direito. A sociologia e a filosofia utilizaram-se da sanção positiva amplamente, quando tratam das 
sanções na sociedade e não só das sanções jurídicas. Porém, é Bobbio quem dá a esse termo um 
significado forte no mundo do Direito, fazendo com que uma gama de juristas passasse a pensar 
em uma outra forma de conceber o Direito, que não precisasse utilizar somente da coação direta. 
Bobbio não elimina do Direito a necessidade da sanção, porém suaviza-a, tornando menos 
violento o controle social." Em Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. cit., p. 129. 
347 Em Da estrutura à função, cit., p. 20. 
348 Em Da estrutura à função, cit., p. 24. 
349 Conforme BANDEIRA, Rafael Cruz. A valoração na teoria da sanção no Direito: o caso da 
sanção positiva, cit., p. 5148. 
350 Conforme BANDEIRA, Rafael Cruz. A valoração na teoria da sanção no Direito: o caso da 
sanção positiva, cit., p. 5150. 
351 Conforme BANDEIRA, Rafael Cruz. A valoração na teoria da sanção no Direito: o caso da 
sanção positiva, cit., p. 5157.  
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 E GISELE MASCARELLI SALGADO, complementa o raciocínio, ao tratar 

da questão da eficácia da sanção positiva em BOBBIO, alertando para a novidade 

do instituto:  

"A sanção positiva, que Bobbio apontou, ainda necessita de uma maior 
experiência prática da atuação desse tipo de sanção e consequentemente 
de um maior desenvolvimento teórico. Trata-se de um novo tipo de sanção 
que altera significativamente muitos dos padrões e conceitos utilizados 
pelo Direito durante séculos."352 

                                                 
352 Em Sanção na Teoria do Direito de Norberto Bobbio. cit., p. 164. 
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2.6. ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DIREITO E O PRÊMIO 

 

 Quando entendemos que para BOBBIO o que diferencia as sanções 

positivas das negativas é a utilização de técnicas de encorajamento353, estamos 

afirmando que o Direito, por meio da sanção positiva, atua sobre o 

comportamento das pessoas, no sentido de convidá-las, de dirigi-las à realização 

de uma determinada conduta. 

 Nos últimos anos, vimos assistindo ao crescimento de pesquisas e 

trabalhos científicos em áreas interdisciplinares, como a Psicologia, a Economia e 

o Direito, que trazem um mundo de grandes novidades, a respeito de como as 

pessoas tomam decisões jurídicas e econômicas, e o que as leva a determinados 

comportamentos. Esses novos estudos foram batizados como Ciências 

comportamentais aplicadas, assim como a Economia comportamental, Psicologia 

do consumo, dentre outros. Não é nosso objetivo, aqui, trazer a análise desses 

novos ramos de estudo, sobretudo as suas conseqüências para o Direito 

estudadas pela Análise comportamental do Direito.354  

 Mas é oportuno compreender o motivo que faz com que prêmios funcionem 

como pequenos "empurrões" (nudges) que nos estimulam a realizar mais 

facilmente condutas um pouco mais sacrificadas, mas que se mostram mais 

desejadas socialmente, conforme nos ensina RICHARD THALER, vencedor do 

prêmio Nobel de Economia em 2017, e outros estudiosos que estudam as 

previsões de comportamento, que podem ser arquitetadas pela inclusão de 

prêmios em lugar de coação, ou, para usar o jargão da Economia 

comportamental, "carrots" (cenouras) no lugar de "sticks" (varas), de forma a 

gerar maior comprometimento com as boas práticas.355 

                                                 
353 Segundo GISELE MASCARELLI SALGADO, em Sanção na Teoria do Direito de Norberto 
Bobbio. cit., p. 130. 
354 A esse respeito, leia-se, por exemplo, em AGUIAR, Julio Cesar de. Análise comportamental do 
Direito: Fundamentos para uma abordagem do Direito como ciência comportamental aplicada. 
Tese de doutorado defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. 
355 Conforme AYRES, Ian. Carrots and sticks - unlock the power of incentives to get things done. 
New York: Bantam Books, 2010. 
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 Nudge é vocábulo da língua inglesa que significa "empurrar de leve ou 

cutucar gentilmente as costelas, especialmente com o cotovelo". É uma ação 

tendente a "alertar, lembrar, ou simplesmente advertir alguém".356 É o que 

chamamos de "dar um empurrãozinho". Assim, aquele que arquiteta escolhas 

oferece nudges para alterar comportamento das pessoas de forma previsível, sem 

tirar a liberdade de escolha da mesma. Como define NELSON ROSENVALD, "os 

arquitetos de escolhas públicas querem guiar as pessoas em direções que irão 

melhorar as suas vidas. Estão dando uma cutucada. Cutucadas não são ordens, 

mas orientações."357 

 De fato, SUNSTEIN e THALER ensinam que "uma boa arquitetura de 

escolha inclui uma forte atenção aos incentivos. Mas existe toda uma diferença 

entre oposição insensata a qualquer 'intervenção governamental' e a demanda 

sensível de que, quando o governo intervém, deveria usualmente fazê-lo de modo 

a promover a liberdade de escolha."358 Nesse sentido, parece-nos que a sanção 

premial é uma forma de incentivo que atuaria como o nudge definido pelos 

autores, visto ser a sua natureza, como já apresentado, a de ônus, que apresenta 

um incentivo que não está revestido de obrigatoriedade, constituindo-se numa 

faculdade que, se realizada, gera o direito ao prêmio. Alguém só "tem que" fazer o 

que a norma prevê, se "quiser livremente" o resultado prometido. 

 Neste passo, interessante mencionar estudo de DAVID BALDWIN359 a 

respeito do poder das sanções positivas, em que ele estuda porque as ciências 

políticas deram pouco espaço até o momento para esse tipo de mecanismo e 

quais as vantagens que poderiam ser verificadas se uma maior quantidade de 

sanções positivas pudesse passar a ser usada pelo agente estatal, ao arquitetar 

escolhas em políticas públicas. 

                                                 
356 "To nudge is 'to push mildly or poke gently in the ribs, especially with the elbow'. One who 
nudges in that manner - 'to alert, remind, or mildly warn another"".Conforme SUNSTEIN, Cass R. e 
THALER, Richard H. Nudge - improving decisions about health, wealth and happiness. New 
Haven: Yale University Press, 2008, p. 4. 
357  Em As Funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 139 e s. 
358 Tradução livre de : "good choice architecture includes close attention to incentives. But there is 
all the difference in the world between senseless opposition to all 'government intervention' as such 
and the sensible claim that when governments intervene, they should usually do so in a way that 
promotes freedom of choice." Em SUNSTEIN, Cass R. e THALER, Richard H. Nudge - improving 
decisions about health, wealth and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008, p. 253. 
359 Em BALDWIN, David. The power of positive sanctions. Em World Politics, vol. 24. Princeton: 
Cambridge University Press, 1971, 19-38. 
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 O autor, definindo sanções positivas como melhorias reais ou prometidas à 

posição em que alguém se encontra em sua base de expectativas360, esclarece 

que a influência da sanção positiva é baseada numa promessa, enquanto da 

negativa é baseada numa ameaça. Na promessa, o cumprimento do ônus gera 

um dever para a autoridade (como já havíamos nos referido ao analisar a posição 

de GOFFREDO DA SILVA TELLES JR.), enquanto que, se, na ameaça, a pessoa 

cumpre seu dever, a autoridade não deverá fazer nada. Nesse caso, a autoridade 

só deverá preocupar-se com o caso de descumprimento, pois o cumprimento da 

lei que contém a ameaça não lhe acarretará nada. Assim, a responsabilidade e 

planejamento da autoridade, em caso de sanções positivas, são bem diferentes. 

 Por esse motivo, cientistas políticos preferem o uso de sanções negativas 

para atitudes que normalmente se esperariam das pessoas, mesmo sem a 

ameaça. Já a sanção positiva, serviria para situações que as pessoas 

normalmente evitariam. Assim, a promessa serve como uma maior incentivo ao 

sacrifício de se cumprir algo que não se faria espontaneamente.361  

 Ora, a conduta que constitui o ônus não por acaso é chamada de 

"superconforme" por BOBBIO362, pois é algo que não se realiza espontaneamente 

de modo fácil, e por isso merece a recompensa no caso de ser atingida. A sanção 

positiva é um facilitador para a prática de determinada conduta e o que as 

pessoas desejam é o reconhecimento da autoridade pelo seu feito. 

 Nesse mesmo sentido, existe hoje o estudo de técnicas de persuasão, que 

estimulam a realização de uma conduta desejada, um fenômeno que vem sendo 

estudado sobretudo pela área da psicologia social norte-americana363, com vistas 

a entender os mecanismos que estimulam as pessoas à prática de determinada 

conduta em detrimento de outra. E se for possível ao Direito utilizar-se da 

persuasão para a obtenção de resultados socialmente mais desejados, 

                                                 
360 "Positive sanctions, then, are actual or promised improvements in B´s value position relative to 
his baseline of expectations". Em BALDWIN, David. The power of positive sanctions, cit., p. 23. 
361 Em BALDWIN, David. The power of positive sanctions, cit., p. 30. 
362 Repetimos, com o autor, que "o comportamento que serve à função de mudança e de inovação 
é aquele superconforme". Em Da estrutura à função, cit., p. 20. 
363 É o que se depreende dos ensinamentos do Prof. Robert CIALDINI, psicólogo social, prof. 
Emérito de Psicologia da Universidade do Arizona, condensados na obra Influence: Science and 
Practice. Needham Heights: Allyn and Bacon, 2001. 
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paralelamente ao impactante uso da coerção, poderemos vislumbrar algumas 

respostas adequadas a longo prazo, em relação à prevenção de danos. 

 É o caso da contratação dos seguros de veículos, em que, além do bônus 

premial em si, são utilizadas outras formas educativas de incentivo às boas 

práticas, baseadas em: regras de reciprocidade; de compromisso com a 

coerência entre as mensagens enviadas e as atitudes assumidas; de aceitação do 

que é consenso social; de condutas empáticas; do argumento de autoridade; e de 

interesse pelo que é escasso364. 

Não por acaso, já dissemos que BOBBIO utiliza a palavra "encorajamento", 

ao tratar das sanções positivas, no sentido de buscar "influenciar por meios 

psíquicos o agente do qual se deseja ou não um determinado comportamento."365 

Assim, conforme a lição de BOBBIO, a persuasão estimula alguém a fazer o que 

se espera, enquanto que a dissuasão demove alguém de fazer o que não se 

espera. Assim, utilizar incentivos legais que geram um sentimento de 

comprometimento por parte da população mostra-se bastante adequado. 

Nesse sentido, parece muito oportuna a conclusão a que chega BRUNO 

PASCHOAL366: 

“uma ‘cultura de obediência’ – em que voluntariamente o cidadão adota o 
comportamento desejado pelo Estado e segue as regras de 
comportamento por esse impostas – traria grandes benefícios para o 
Estado, que poderia utilizar os bilhões gastos para que os cidadãos 
cumpram as regras em investimentos sociais e em outras áreas mais 
benéficas para toda a sociedade”. 

 Essa mesma análise de custo-benefício, feita para questões tributárias pelo 

autor, pode dar-se em sede contratual, entre particulares, e no âmbito da 

responsabilidade civil.   
                                                 
364 Em CIALDINI, Robert. Influence: Science and Practice, cit. 
365 Em Da estrutura à função, cit., p. 16. 
366 Em Punição, recompensa, persuasão e ajuda,cit., p. 188. Em Why people obey the law, TOM 
R. TYLER conclui, com base em larga pesquisa (Chicago Studies), que as pessoas obedecem a 
lei porque elas acham correto agir assim, desde que entendam a lei justa e sintam-se respeitadas 
e tratadas com dignidade e respeito. A justiça do mandamento legal, segundo o autor, é um 
sentimento que tem relação com o fato de tratar-se do grupo social ao qual a pessoa faz parte. 
Assim, o consenso do grupo ao qual ela faz parte é persuasivo quanto ao entendimento de a 
norma ser justa. Ou seja, o autor conclui que entende que esse valor de consenso do grupo de 
que participa, bem como o do reconhecimento por parte das autoridades é um incentivo muitas 
vezes superior ao gerado por prêmios meramente econômicos. Em TYLER, Tom R. Why people 
obey the law. New Jersey: Princeton University Press: 2006, p. 178. 
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2.7. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E O USO DO PRÊMIO 

 

 A análise econômica do Direito, também chamada de Law and Economics, 

é uma especialidade que cresceu radicalmente a partir dos anos 60, sobretudo 

nas áreas de propriedade, contratos, responsabilidade civil, direito criminal, 

constitucional e processual, tendo em vista ter encontrado um espaço antes não 

ocupado pelos juristas. A partir de então sua finalidade é buscar respostas 

econômicas para as perguntas daqueles que fazem as leis, no sentido de 

entender de que forma uma sanção afeta um comportamento, baseando-se na 

ideia de que analogicamente podemos pensar que uma sanção é um preço a se 

pagar.367 

 Quando a análise econômica do Direito se volta para o estudo da 

responsabilidade civil, já dissemos anteriormente que a questão analisada é a da 

comparação entre o custo do dano e o custo de evitar o dano.368 Assim, entende-

se, quanto à questão da prevenção de danos, que é a mesma eficiente e portanto 

desejada, quando o custo de um pequeno aumento de prevenção obtém a 

redução no custo esperado de dano. Ou seja, sempre que o custo de prevenção 

for igual ou menor que o benefício social pela queda dos custos com os danos, a 

escolha deverá ser a prevenção. 369 

                                                 
367 Conforme COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Law and Economics. 6ª edição em pdf. Berkeley 
Law Books. Disponível em: http://scholarship.law.berkeley.edu/books/2. Acesso em: 09.mai.2018, 
p. 1 e ss. Segundo THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI, "A análise econômica dos institutos 
jurídicos leva em conta a ideia segundo a qual os indivíduos podem ser estimulados ou 
desestimulados, por meio das normas jurídicas, a praticar ou omitir condutas consideradas 
socialmente desejáveis ou indesejáveis." Por esse motivo, afirma a autora, ainda, que a análise 
econômica do Direito é instrumento que contribui para uma melhor compreensão do Direito, como 
fenômeno tridimensional descrito por MIGUEL REALE, bem como de seu aprimoramento. Em 
Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória 
material, cit., p. 143.Ainda conforme GORASSINI, Attilio. Analisi econômica deldiritto: chiose sul 
ruolo attuale di un método nella responsabilità civile.Em Roma e America. Diritto Romano Comune 
– Rivista di Diritto Dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, vol. 11. 
Modena: Mucchi, 2001, p. 174, ao tratar dos pressupostos da análise econômica do Direito, elenca 
como primeiro: "Esiste una forte simmetria tra regole giuridiche e mercato". 
368 Conforme COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Law and Economic, cit., p. 199: "The economic 
model of tort law builds from the simplest elements: the cost of harm and the cost of avoiding 
harm". 
369 DIOGO NAVES MENDONÇA em Análise econômica da responsabilidade civil – o dano e sua 
quantificação. São Paulo: Atlas, 2012, p. 57, esclarece a questão da seguinte forma: "A eficiência, 
entendida como o ponto de menor custo social total, é alcançada quando o custo marginal (custo 
de um pouco mais de precaução iguala-se ao benefício marginal (redução no custo esperado do 
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 Além disso, em termos de análise econômica, incentiva-se, sempre que 

possível, a prevenção bilateral. Dessa forma, "a premissa fundamental lançada 

pelo referido movimento nesse campo do Direito ressalta que a primeira função 

das regras de responsabilidade é a de influenciar  no comportamento futuro tanto 

dos potenciais agressores como de eventuais vítimas"370. 

 Com efeito, THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI ressalta a 

importância da análise de Law and Economics com fim a suprir de dados 

concretos a doutrina de responsabilidade civil, de modo a promover a sua função 

preventiva. Não há dúvidas que mais econômico do que reparar danos é não 

causá-los. Porém nessa análise, sempre vai ser levado em conta o custo da 

prevenção de danos. E é então que a autora chama a atenção para um fato já 

antes levantado nesse trabalho: o de que o mero cálculo econômico não pode ser 

o limite para a escolha pela prevenção, já que o que está em jogo é muito mais do 

que isso. Conforme afirma a autora, 

"Todavia, isso não quer dizer que o objetivo de prevenção, dentro da 
perspectiva do direito da responsabilidade civil, se esgote ou se resuma à 
viabilização da melhor ou da maior eficiência econômica, correlacionando-
se tão somente com os custos/benefícios inferidos a partir de uma análise 
objetiva e calculista a respeito dos deveres de cuidado e dos eventuais 
danos experimentados no seio social. 
Muito antes, e para muito além disso, a refundamentação preventiva da 
responsabilidade civil ora preconizada assenta-se em valores éticos e 
morais que extrapolam, necessariamente, qualquer racionalidade 
utilitarista a respeito das possíveis justificativas para se evitar a violação 
dos direitos e a consequente provocação dos danos".371 

 À mesma conclusão chega DIOGO NAVES MENDONÇA, para quem "A 

alocação ótima de recursos sob custos de transação mínimos não pode ser 

prioridade em um sistema jurídico, que leva em conta valores não monetários".372 

Com efeito, o autor demonstra ser esse o motivo de maior questionamento da 

Análise Econômica do Direito, que deve levar a eficiência em consideração, mas 

                                                                                                                                                    

prejuízo). Dessa maneira, quando o custo marginal de precaução for menor do que o benefício 
marginal decorrente  da redução do prejuízo esperado, a eficiência exigirá menos precaução 
quando o custo marginal dela decorrente superar o benefício marginal  equivalente à redução no 
prejuízo esperado." 
370 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a 
violação dos direitos e a tutela inibitória material, cit.,p. 172. 
371 Em Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela 
inibitória material, cit.,p. 183. 
372 Em MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil – o dano e sua 
quantificação,cit., p. 27, ao tratar da escolha entre critérios: eficiência ou Justiça. 
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não tendo esse critério como a sua base, mas a Justiça, para a qual nem sempre 

haverá uma alocação racional de recursos. Lembra o autor, contudo, que a 

economia sempre obedeceu, de todo modo, a um mínimo padrão ético e que a 

lógica a ser usada, na utilização dessa análise econômica, é aquela ensinada por 

GUIDO CALABRESI, a "da medida em que a construção da justiça pode se 

beneficiar da discussão de prós e contras, de custos e benefícios".373 Ou seja, a 

análise econômica a serviço de uma otimização da solução jurídica. 

 Dentro dessa perspectiva econômica, de otimização da solução jurídica, ao 

legislador parece bastante interessante pensar em termos de prevenção por meio 

da utilização de sanções positivas. Afinal, segundo a afirmação de RAFAEL 

CRUZ BANDEIRA, "o Estado gasta bastante para punir"374, sejam custos 

processuais, sejam custos com a própria ocorrência do dano (custos hospitalares, 

por exemplo), visto que a punição é aplicada após a ocorrência do dano. Assim, 

continua o autor adiante, "uma análise econômica da substituição da sanção 

negativa pela positiva, onde for viável, importaria interessantes argumentos para a 

escolha consciente do uso da sanção".375 

 No mesmo sentido segue a linha de raciocínio de NELSON ROSENVALD, 

ao ponderar que 

"o mercado é completamente suscetível aos estímulos derivados do 
ordenamento. Não precisamos recorrer a law and economics para 
percebermos que o emprego difuso de técnicas de encorajamento, através 
de recompensas em termos de redução de custos, motivam o 
empreendedor a coordenar os seus meios aos fins eleitos pelo sistema 
jurídico."

 376
 

 Para FERNANDO ARAÚJO, parece ser a questão levada às mesmas 

conclusões 

"As soluções de responsabilidade civil são avaliadas pela análise 
económica como se se tratasse de um puro sistema de incentivos, 
visando-se basicamente a que através dele se proceda à internalização 
'óptima' dos custos sociais de cada actividade económica, repercutindo-se 

                                                 
373 Em MENDONÇA, Diogo Naves. Análise econômica da responsabilidade civil – o dano e sua 
quantificação, cit., p. 29. 
374 BANDEIRA, Rafael Cruz. A valoração na teoria da sanção no Direito: o caso da sanção 
positiva, p. 5163. 
375 BANDEIRA, Rafael Cruz. A valoração na teoria da sanção no Direito: o caso da sanção 
positiva, p. 5163. 
376 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 136. 
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dinamicamente no plano dos incentivos, nos incentivos que respeitam à 
assunção e à adopção de um certo nível de actividade arriscada, nos 
incentivos à adopção de cautelas (suscitando-se por isso a questão da sua 
complementariedade com a prevenção que se alcança através da 
regulação)".377 

 De todo modo, importante é mensurar as escolhas de sanções positivas, 

tanto no sentido de valores não exacerbados, quando econômicas, como no 

sentido de fazer-se uso, exclusiva ou cumulativamente de sanções positivas de 

cunho moral378. Essa observação se faz diante da ponderação de DAVID 

BALDWIN, ao avalizar o grande poder das sanções positivas, mas chamando a 

atenção para o fato do seu custo em relação à sanção negativa. Por esse motivo, 

devem ser sopesados todos os custos envolvidos, como antes referido. Diz o 

autor que a assimetria entre sanções positivas e negativas é de que a sanções 

negativas custam mais quando elas falham, enquanto as positivas custam mais 

exatamente quando funcionam.379 

                                                 
377 Em Teoría Económica do contrato. Apud VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. 
Responsabilidade civil preventiva – a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória 
material, cit., p. 179 e 180. Cite-se, também, a esse respeito, PARODI, Ana Cecília. Função 
profilática da responsabilidade civil consumerista e a indústria do dano moral: cidadania 
empresarial na sociedade de risco. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=41d6c2482cdf3411. Acesso em: 05 jul. 2016, p. 14: 
"A evidenciar a correlação entre a função social da Responsabilidade Civil, seu caráter profilático e 
a indução comportamental dos agentes em potencial, no afunilamento  investigativo, o empresário, 
equiparado a fornecedor, no exercício da relação de consumo também será afetado pelo sistema 
de responsabilização civil, e será em razão da possível - e previsível - recompensa ou sanção, que 
tomará suas decisões negociais, escolhendo logicamente aquilo que lhe viabilize maior lucro, ou 
seja, melhor eficiência econômica, denotando, desta forma, que os instrumentos regulatórios e 
autorregulatórios exercem direta influência econômica sobre o desenvolvimento da sociedade. 
Afinal, o empresário exerce seu direito à livre iniciativa motivado pela obtenção de lucros; bem 
ainda, tendo pessoa física e jurídica  suas ações reguladas por lei, deverá - ou idealmente deveria 
- coordenar tal obtenção de lucros segundo os limites da lei." 
378 Sobre esse tema, MARIO PISANI apresenta uma série de honras e láureas típicas do Direito 
Público italiano, em Studi di Diritto Premiale. 2ª edição. Milão: LED - Edizioni Universitarie di 
Lettere Economia Diritto, 2010, P. 18: "e da qui l'ampia gamma dei riconoscimenti al merito civile, 
al valor militare, al merito del lavoro, al merito della scuola, della cultura e dell'arte, al merito della 
sanità pubblica, al merito della redenzione sociale, al merito della repubblica italizana, e così via 
esemplificando." 
379 Conforme BALDWIN, David. The power of positive sanctions, cit., p. 28, que no texto completo 
diz: "One important consequence of the asymmetry between and negative sanctions is that 
promises tend to cost more when they succeed, while threats tend to cost more when they fail. 
Thus, threats and promises are related to the probability of success indifferent ways. The 
difference can be summarized as follows: The bigger the threat, the higher the probability of 
success; the higher probability of success, the less the probability of having to implement the 
threat; the less the probability of having to implement the threat; the cheaper it is to make big 
threats. The bigger the promise, the higher the probability of success; the higher the probability of 
success, the higher the probability of having to implement the promise; the higher the probability of 
having to implement the promise, the more expensive it is to make big promises." 
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Parte 3. O USO DO PRÊMIO COMO INSTRUMENTO DE 
PREVENÇÃO DE DANOS 

 

3.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 Chegamos, enfim, à confluência das duas ideias trazidas até então: a 

responsabilidade civil e o prêmio. Nossa visão é, portanto, a de proposição da 

utilização de mecanismos premiais, que contenham um benefício como 

consequência legal a atitude ou comportamento desejado pela lei, qual seja, de 

prevenção de danos. 

 Tais situações, a seu turno, não devem limitar-se ao simples cumprimento 

do estrito dever jurídico do neminem laedere, ou da obrigação objeto de uma 

relação contratual. Deve haver a atitude chamada "superconforme" por 

NORBERTO BOBBIO, que premie a tentativa de prevenção do dano. 

 Teremos a oportunidade de analisar alguns casos onde já são conhecidas 

ferramentas de prêmio. A primeira delas, que de há muito chamam a nossa 

atenção, é o "bônus" que as companhias de seguro de automóvel oferecem aos 

clientes que não sofrem acidentes  no período de contratação anterior.  

 Queremos chamar a atenção, por óbvio, de que ao falarmos de prêmio, 

aqui, estamos dando o sentido utilizado nessa tese, não desconhecendo, 

contudo, que o vocábulo prêmio possui significado específico no caso dos 

contratos de seguro. Exatamente por esse motivo, para evitar maiores confusões, 

buscaremos, ao falar de seguros, chamar o "prêmio", nosso tema, de incentivo, 

ou mesmo de "bônus", que é o nome que ganhou no mercado esse tipo de 

cláusula premial. 
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3.2. AS CLÁUSULAS PREMIAIS DOS CONTRATOS DE SEGURO 

 

 Temos observado desde o início de nossas pesquisas, que o exemplo mais 

recorrente da proposta que aqui fazemos, por ser o de mais fácil compreensão na 

linguagem usual, é o do chamado "bônus" dos seguros de responsabilidade civil 

por acidente de veículos automotores. 

 De fato, é comum nas apólices de contrato encontrar cláusulas como: "Foi 

concedido 7% de desconto no Prêmio Líquido do seguro devido a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) do principal condutor ter pontuação igual a Zero, 

contribuindo assim para um Trânsito + Gentil."380 

 Por óbvio, já nos referimos aos interesses de lucro das companhias de 

seguro, já que a prevenção de danos, tornando "o trânsito mais gentil", faz com 

que menos danos aconteçam e, por consequência, diminua o número de sinistros 

que a companhia deverá pagar. Por ouro lado, contudo, o valor pago para 

contratar o seguro, com o tempo, tenderá a diminuir, já que o cálculo atuarial 

desse valor leva em consideração a probabilidade de riscos de sinistros, o que 

diminuirá se todos adotarem conduta mais preventiva.381 

 De todo modo, não se pode esconder o caráter de estímulo (nudge) de 

referida medida. Não é raro ver pessoas felizes pelo ganho desse valor de 

desconto. Sobretudo se a isso se soma o reconhecimento de que a pessoa tem 

se conduzido de forma mais do que adequada. O reconhecimento público, já foi 

mencionado, é um fato importante de incentivo moral, que, a par do econômico, é 

bastante estimado. Não deixa de ser por isso que as pessoas colocam adesivos 

em seus carros, exibindo esse reconhecimento. Ao mesmo tempo em que conta, 

egoisticamente, aos outros que recebeu essa distinção, é lembrada ela mesma 

constantemente que deve continuar a agir assim para continuar a ser 

                                                 
380 Exemplo de cláusula de bônus  constante de apólice de de seguro de automóvel da Companhia 
Porto Seguro Seguros, datada de 04/03/2016. Lembre-se aqui que, na citada cláusula, a 
expressão "prêmio líquido de seguro" refere-se ao valor pago pelo contratante do seguro, não se 
referindo ao prêmio título do presente trabalho, do qual tratamos até o momento. 
381 Sobre o cálculo atuarial: PIMENTA, Melisa Cunha. Seguro de responsabilidade civil. São Paulo: 
Atlas, 2010, p. 59. 
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reconhecida. Por outro lado, pode causar em outras pessoas a vontade de 

conseguir também o referido "status".382 

 Temos a impressão de que tais condutas de prevenção deveriam ser a 

regra nos contratos de seguro. Mesmo que a finalidade não seja exclusivamente 

nobre (a seguradora tem por intenção, podemos imaginar, reduzir seus custos 

com o pagamento de sinistro além de colaborar com a prevenção), o fato é que 

atinge uma quantidade enorme de pessoas, que são educadas à prevenção. Por 

isso, muitas seguradoras não se limitam aos descontos a título de "bônus", mas 

em outras atividades tipicamente persuasivas, como vimos na análise de Direito 

Comportamental, realizam verdadeiras campanhas de cunho educativo, com 

slogans que prezam a gentileza e segurança no trânsito.  

 Não é diferente a conclusão a que chega PRISCILA MARIA PEREIRA 

CORREA DA FONSECA, ao estudar o contrato de seguro: "na ânsia de evitar os 

pagamentos a que estão sujeitas por força de verificação dos sinistros, procuram, 

a todo custo, minorá-los, mediante intensa propaganda sobre hábitos de higiene, 

saúde, difusão de normas de prudência que tentam a evitar ou atenuar os 

acidentes e suas consequências."383 

 Desse modo, MARIA CLARA FALAVIGNA, ao exaltar o modelo solidarista, 

de utilização do seguro irrestritamente, nos moldes da experiência neozelandesa, 

ao tentar rebater as críticas feitas aos sistema, propugna os avanços em 

educação que as companhias de seguro realizam, por exemplo, "nas campanhas 

de prevenção de doença, com o intuito de diminuir o pagamento de tratamentos 

médicos".384 

                                                 
382 Aqui, soma-se a ferramenta de persuasão de comprometimento com a própria coerência à da 
aprovação ou consenso social. Conforme CIALDINI, Robert. Influence: Science and Practice. 
Needham Heights: Allyn and Bacon, 2001, 52 e ss. 
383 FONSECA, Priscila Maria Pereira Correa da. Contrato de seguros. Em Contratos nominados - 
doutrina e jurisprudência. CAHALI, Yussef Said (coordenador). São Paulo: Saraiva, 1995, p. 441. 
384 FALAVIGNA, Maria Clara Osuna Diaz. Em A composição do dano em um modelo solidarista. 
Em HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes e FALAVIGNA, Maria Clara Osuna Diaz 
(coordenadoras). Ensaios sobre a Responsabilidade Civil na Pós-modernidade. Porto Alegre: 
Magister, 2007, p. 289. Nesse sentido, reportagem no Jornal do Advogado, Ano XLI, Nº 413, 
fevereiro de 2016, p. 25 que chama a atenção por sua manchete: "prevenção é a arma para 
reduzir custos de planos de saúde". 
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 A conclusão a que chegamos é a de que, apesar de não possuir nosso 

país, como já referido por muitos autores citados nesse trabalho, a conjuntura 

adequada para a instauração de um modelo de solidarização máxima da 

responsabilidade, nos moldes propugnados por TUNC, e colocado em prática na 

famosa experiência da Nova Zelândia, os sistemas de seguro podem ser, dentro 

de certa medida, um importante mecanismo de garantia de reparação de algumas 

modalidades de danos, como já ocorre com os danos causados a pessoas em 

acidentes de veículos. Entretanto, essa medida somente seria vista com bons 

olhos se uma boa dose de prevenção fosse adicionada à receita. 

 Explico-me: se a vantagem visível do seguro é o ressarcimento assegurado 

da vítima, as desvantagens propaladas são: a do spread, a medida que o custo 

com seguros acaba sendo redistribuído aos consumidores no preço dos produtos, 

nos valores pagos, e assim por diante; mas sobretudo a desvantagem do baixo 

retorno em prevenção de acidentes, por parte dos usuários, que se veem 

desencorajados à diligência, o que se refletiu em números de diversas pesquisas 

realizadas nos países que adotaram o sistema. 

 Desse modo, o sistema assecuratório para a responsabilidade civil só se 

sustentaria em terras brasileiras mediante a utilização em larga escala de 

mecanismos preventivos: sejam as cláusulas premiais, em forma de bônus ou 

outras, seja o investimento compulsório em educação à prevenção pelas 

companhias à população. Não nos cabe, em sede de estudos de 

responsabilidade civil, cuidar de modo mais específico do tema. Mas vemos com 

bons olhos a possibilidade de legislar-se no sentido de impor aos seguradores a 

prática de expedientes para a prevenção, por exemplo, por meio do 

estabelecimento de cláusulas premiais. 

 Nesse sentido, entendemos positiva a tentativa de redução dos custos do 

sistema DPVAT, de seguro obrigatório para acidentes de veículos automotores no 

Brasil, que hoje tem um custo anual estimado pelo IPEA de R$ 40 bilhões com os 

acidentes e que vem tentando fortemente implementar política de prevenção, na 
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esteira da “Década de ações de Segurança no Trânsito (2011-2020)” da ONU.385 

Seguramente a inclusão de benefícios financeiros para os motoristas, mediante 

critérios para aferir boa condução no trânsito, como a não existência de pontos 

negativos no cadastro do referido motorista, bem como outros mecanismos 

educativos e persuasivos, trariam ainda maiores resultados positivos. 

  

                                                 
385 Disponível em http://www.vias-
seguras.com/os_acidentes/custo_dos_acidentes_de_transito/ipea_estima_custo_anual_ 
com_acidentes_em_r_40_bilhoes. Acesso em: 05. Jul. 2016. 
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3.3. CLÁUSULAS PREMIAIS E O ABONO DE PONTUALIDADE 

 

 Da mesma forma, parece-nos importante verificar as cláusulas premiais em 

outros contextos, inclusive com enfoque no Direito do Consumidor, onde se tem 

buscado limitar o uso abusivo das mesmas. É o que vemos no caso da que vem 

sendo denominada “cláusula penal às avessas”, o chamado abono de 

pontualidade386. Trata-se de uma cláusula que prevê desconto para o pagamento 

pontual de diversos tipos de obrigações: taxas de condomínio, mensalidades de 

escolas e universidades, dentre outras. Isso faz com que, em alguns contratos, 

existam duas cláusulas, uma premial e uma penal, que em algumas situações 

podem ser, de fato, duas cláusulas penais: uma visível e outra “disfarçada” de 

“abono de pontualidade”.387 

 A questão é que nesses descontos de pontualidade cumulados com 

cláusula penal, muitas vezes, de forma abusiva, o desconto se aplica até a data 

do vencimento, e no dia seguinte já se aplica o valor com multa. Desse modo, em 

nenhum momento a obrigação será cobrada no seu valor original (ou ela terá 

aplicado a si o desconto ou o acréscimo). Assim, parece de fato que o valor da 

obrigação mascarado é mesmo o chamado "valor com desconto", ao qual se 

soma, ato contínuo, uma "multa", logo que passado o vencimento, que, em muitas 

oportunidades, ultrapassa o limite imposto por lei, como nos casos de dívidas 

condominiais e de contratos de consumo. 

 Mas tal mau uso não pode ser analisado como regra absoluta. Como 

cautelosamente reflete SANDRA PADILHA, 

“na prática, esta cláusula, aparentemente inofensiva, visa conceder 
vantagem pecuniária a título de desconto, em virtude de pontualidade na 

                                                 
386 Segundo SIMÃO, José Fernando. Cláusula penal e abono de pontualidade ou cláusula penal e 
cláusula penal disfarçada. Disponível em: http://professorsimao.com.br/artigos_simao_cf1109.html. 
Acesso em: 03 jul. 2016, a nomenclatura “cláusula penal às avessas" é atribuída a Silvio de Salvo 
Venosa pelo autor. 
387 Conforme SIMÃO. José Fernando. Cláusula penal e abono de pontualidade ou cláusula penal e 
cláusula penal disfarçada, cit., p. 1. O autor ainda atribui a CHRISTIANO CASSETARI o raciocínio 
de que as cláusulas premiais de desconto por pontualidade foram a alternativa encontrada pelos 
condomínios para resolver o problema de inadimplência surgido com o Código Civil de 2002, que 
limitou o percentual da cláusula penal a 2%. 
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efetuação de pagamentos, porém pode esconder em suas entrelinhas uma 
cláusula penal, pois podem de forma indevida conter os lucros, 
merecendo, pois, cuidados especiais ao ser analisada concretamente, 
podendo ser benéfica ou não ao consumidor.”388 

 No sentido de seu cabimento, indica OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JR. que 

“A conduta sobrenormal necessita de um suporte jurídico a sancioná-la, 

prestigiando-a sob a forma de uma vantagem”, lembrando o exemplo didático que 

dava Antonio Junqueira de Azevedo, sobre a figura bíblica do “bom samaritano”. 

Conclui ele que “Ao ensejo desse exemplo, extrai-se que a sanção premial deve 

ser prevista no negócio jurídico ou na lei. Sem isso, ter-se-á apenas uma atuação 

louvada em âmbito moral”.389 

Entretanto, o seu raciocínio não é privado da mesma advertência 

anteriormente feita, ao admoestar que “esse desequilíbrio, no entanto, deverá ser 

censurado se não for outra cousa que um embuste. Em outros termos, a fraude 

estaria em se criar cláusula penal disfarçada em sanção premial. Nesse caso, 

corretas estão as decisões que inibem seu emprego.”390  

Por esse motivo, inclusive, foi apresentado e aprovado o Enunciado 505 da 

V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabelece que "É 

nula a estipulação que, dissimulando ou embutindo multa acima de 2%, confere 

suposto desconto de pontualidade no pagamento da taxa condominial, pois 

configura fraude à lei (Código Civil, art. 1336, § 1º), e não redução por 

merecimento.” Assim fundamental é que a data do abono de pontualidade não 

coincida com a data de vencimento da obrigação, de forma a restar diferenciada a 

cláusula premial do valor padrão da obrigação e do valor acrescido de cláusula 

penal.391 

                                                 
388PADILHA, Sandra Maria Galdino. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. Disponível 
em:http://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie/article/viewFile/4424/3335. Acesso em: 03 jul. 
2016, p. 111 e s. 
389 Em Considerações sobre a coação como elemento acidental da estrutura da norma jurídica: a 
ideia de pena e sanção premial, cit., p. 308 a 340. 
390 RODRIGUES Jr, Otávio Luiz. Considerações sobre a coação como elemento acidental da 
estrutura da norma jurídica: a ideia de pena e sanção premial, cit., p. 308 e 309. 
391 Vale, aqui, trazer a observação de FELIPE SCHWARTZMAN, que também já fizemos 
anteriormente: "Norberto Bobbio ressalta que as sanções positivas encontram-se relacionadas a 
um esforço para o cumprimento de um dever alé do esperado. Nesse sentido, o mero 
adimplemento tempestivo, em princípio, não será uma ação extra do devedor, pois configura 
apenas o cumprimento adequado da obrigação, ao passo que o pagamento antecipado, sim, 
exigiria maior empenho e, por isso, poderia ser recompensado." Em Desconto de pontualidade e 
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Na prática, a jurisprudência tem sido bastante cuidadosa, sobretudo 

quando se trata do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não 

condenando as cláusulas de abono de pontualidade a priori.392 

 De toda sorte, comungamos do mesmo entendimento de OTÁVIO LUIZ 

RODRIGUES JR., segundo o qual, apesar de eventuais usos fraudulentos, “o que 

importa, ressalte-se, é que se não pode condenar em um juízo a priori a mera 

instituição dessas cláusulas”393, inclusive porque elas podem ser entendidas como 

                                                                                                                                                    

cláusula penal: como o direito das obrigações pode promover a adimplência? Em Revista 
Brasileira de Direito Civil. Belo Horizonte, vol. 14, 2017, p. 239. 
392 Apesar de alguns tribunais estaduais, como o de São Paulo, possuir algumas decisões 
contrárias ao abuso de pontualidade, tem sido usado como referência o voto do MINISTRO RAUL 
ARAÚJO, relator do Resp nº 832.293 do Paraná (2006/0068979-7), julgado em 20/08/2015, em 
cuja ementa se lê: "1. O desconto para pagamento pontual do aluguel - abono ou bônus de 
pontualidade - é, em princípio, liberalidade do locador, em obediência ao princípio da livre 
contratação, representando um incentivo concedido ao locatário para pagamento do aluguel em 
data convencionada, precedente à do vencimento normal da obrigação. Referido bônus tem, 
portanto, o objetivo de induzir o locatário a cumprir corretamente seu encargo de maneira pontual 
e até antecipada. 2. A multa contratual, por sua vez, também livremente acordada entre as partes, 
tem natureza de sanção, incidindo apenas quando houver atraso no cumprimento da prestação 
(ou descumprimento de outra cláusula), sendo uma consequência, de caráter punitivo, pelo não 
cumprimento do que fora acordado, desestimulando tal comportamento (infração contratual). 3. 
Assim, em princípio, as cláusulas de abono pontualidade e de multa por impontualidade são 
válidas, não havendo impedimento a que estejam previstas no contrato de locação de imóvel, 
desde que compatibilizadas entre si, nas respectivas lógicas de incidência antípodas, afastando-se 
o bis in idem penalizador, caracterizado pela cobrança do valor cheio do aluguel somente no caso 
de pagamento impontual, conjuntamente com a multa. 4. Portanto, desde que na data normal de 
vencimento seja cobrado o valor cheio do aluguel, serão lícitos: a) os descontos dados para 
pagamento em datas precedentes, a título de bônus pontualidade; e b) a incidência da multa 
contratual, quando do pagamento após o vencimento, tendo como base de cálculo da sanção o 
valor cheio do aluguel. 5. Deve-se verificar no contrato a compatibilidade entre as datas para a 
incidência de abono pontualidade e de multa por impontualidade." As situações que parecem estar 
sendo julgadas de modo contrário, são situações em que não existe qualquer momento em que há 
cobrança do valor normal, mas no dia seguinte ao fim do abono de pontualidade, já se aplica a 
cláusula penal. E, ainda, soma-se a isso a questão de ocorrerem em dívidas, como as de 
condomínio ou de consumo, cuja a multa teria a limitação aos 2%, em muito superado em 
algumas hipóteses. É o caso do julgamento da Apelação nº 1009424-87.2016.8.26.0196, do TJSP, 
sendo relator o Des. SERGIO GOMES, em julgamento de 27/06/2017: "Abono  - pontualidade que, 
em verdade, não passa de multa disfarçada, em importe superior ao que permitido para contratos 
de consumo - Desconto concedido nos boletos, de forma expressa, que não podem ser reputados 
mera liberalidade do fornecedor de serviços - Precedentes, um deles, inclusive, envolvendo a 
mesma instituição de ensino - Necessário recálculo da dívida, desconsiderando-se o valor dos 
descontos Provimento apenas parcial, porque a multa, disfarçada, há de ser reduzida para 2% e 
não afastada integralmente." Para esses casos, inclusive, redigiu-se o referido Enunciado 505, 
embora o mesmo tenha mero caráter de orientação doutrinária. 
393 RODRIGUES Jr, Otávio Luiz. Considerações sobre a coação como elemento acidental da 
estrutura da norma jurídica: a ideia de pena e sanção premial, cit., p. 309, em que traz, para 
corroborar esse entendimento, em nota, o seguinte trecho da decisão de Embargos de Declaração 
ao RESP 341318/SP, da lavra do Relator Min. Felix Fischer, publicado em 15 dez. 2003: “A 
aferição da abusividade e, consequentemente, da ilegalidade da cláusula que prevê o desconto de 
pontualidade, nos contratos de locação, deve ser verificada no caso concreto, conforme o 
gravame que imponha ao devedor para o cumprimento da obrigação assumida”. 
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uma vantagem ao consumidor adimplente394, que se vê beneficiado pela 

existência do desconto, caso queira e possa pagar em adiantado.  

 "Há, pois, um claro interesse econômico, aqui merecedor de tutela jurídica, 

na medida em que o desconto barateia o preço pago pelo devedor, ao mesmo 

tempo em que traz um benefício a quem concede o abono"395, segundo o 

entendimento de FELIPE SCHWARTZMAN.  

 Desse modo, tais abonos de pontualidade devem ser analisados como o 

que são, devendo ser discutido tanto o malefício como o benefício que poderá 

estar presente na cláusula prevista em concreto. Por esse motivo, afirma 

ROSENVALD quanto aos direitos fundamentais, que podem aqui ser transpostos, 

por exemplo, ao caso do Direito do consumidor: "De fato, a proteção de direitos 

fundamentais requer a civilização dos agentes econômicos, de forma a que o 

mercado possa atender a uma ordem econômica não apenas livre, como 

igualmente virtuosa: atenta aos deveres de cuidado e de ética no exercício de 

suas atividades."396 

 No mesmo sentido, entende ROBERTO SENISE LISBOA, que a lei 

consumerista deve ser aplicada "aos casos concretos existentes, não por mero 

silogismo, mas atenta aos fins sociais para os quais o código foi promulgado: não 

apenas sob as premissas da livre iniciativa e da livre concorrência, como 

principalmente à luz dos valores da dignidade humana e da solidariedade 

social"397, que decorre, por sua vez, do fato de o homem "nascer membro de uma 

coletividade, viver sempre em sociedade e só poder viver em sociedade".398 

                                                 

394 Esse o entendimento do julgamento do RESP nº 1.424.814 - SP (2013/0405555-9), de 
relatoria do MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em 04/10/2016: "A disposição contratual 
sob comento estimula o cumprimento da obrigação avençada, o que converge com os interesses 
de ambas as partes contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao 
consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em situação de destaque em 
relação ao consumidor que, ao contrario, procede ao pagamento com atraso, promovendo, entre 
eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação à instituição de ensino, não raras 
vezes, propicia até um adiantamento do valor a ser pago." 
395 SCHWARTZMAN, Felipe. Desconto de pontualidade e cláusula penal: como o direito das 
obrigações pode promover a adimplência?,cit, p. 240. 
396 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 136. 
397Em Novos aspectos da responsabilidade civil nas relações de consumo. Em DINIZ, Maria 
Helena e LISBOA, Roberto Senise (coordenadores). O Direito Civil no Século XXI. São Paulo: 
Saraiva, 2003, 
398 Conforme NANNI, Giovanni Ettore Nanni. O dever de cooperação nas relações obrigacionais à 
luz do princípio constitucional da solidariedade. Em Temas relevantes do Direito CIvil 
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3.4. CADASTROS POSITIVOS 

 

 Cadastros positivos são listagens de consulta pública, que dão acesso à 

informação de inexistência de inadimplência em nome de determinada pessoa, 

conferindo a ela a imagem de bom pagador, que honra suas dívidas no mercado. 

Segundo a definição do cadastro positivo mais conhecido no Brasil na atualidade, 

sobre si mesmo, "O Cadastro Positivo é o seu currículo financeiro. Tudo aquilo 

que você faz de bom na sua rotina financeira conta pontos para você."399 

 Estar publicamente reconhecido como um bom pagador dentro dessas 

listas, realizadas por entidades conhecidas como idôneas, poderia funcionar como 

um prêmio, ao contrário dos cadastros negativos, conhecidamente de caráter 

punitivo em relação aos devedores. Apesar de aqui o prêmio não ter caráter 

patrimonial, não deixa de ser um reconhecimento público que envaidece quem o 

tem, ao mesmo tempo que abre para essa pessoa a possibilidade de realização 

de novos negócios, já que poderá, diante de sua boa fama, obter mais facilmente 

crédito no mercado. 

 O assunto é espinhoso, como analisa ANTONIO CARLOS MORATO400, 

pois, sob o manto de conceder um benefício ao consumidor adimplente, que 

poderia gozar de taxas mais baixas de juros, e de um crédito que lhe seria 

ofertado de forma facilitada, também se escondem os riscos da inserção não 

requerida pelo consumidor, assim como informações indesejadas em tais 

cadastros, que, lembrem-se, mostram-se bastante falhos já na longa experiência 

dos cadastros negativos. 

 O autor pondera também o risco de que “o suposto ‘acesso fácil ao crédito’ 

que teriam os ‘bons pagadores’, longe de afastar a perspectiva sombria do 

                                                                                                                                                    

contemporâneo - reflexões sobre os cinco anos do Código Civil, Estudos em Homenagem ao 
Professor Renan Lotufo. NANNI, Giovanni Ettore (coordenador). São Paulo: Atlas, 2008, p. 295. 
399 Definição de cadastro positivo do Serasa. Disponível em 
https://www.serasaconsumidor.com.br/cadastro-positivo/. Acesso em 06.mai.2018. 
400Em O cadastro positivo de consumidores e seu impacto nas relações de consumo. Em Revista 
de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 53. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 13-
26. 
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superendividamento (ou sobre-endividamento), tende a torná-lo ainda mais 

frequente, por meio do estímulo a gastos supérfluos”401, tendo em mente a 

tendência atual do hiperconsumismo em nossa sociedade. 

A preocupação é louvável, embora deva ser considerada paralelamente ao 

fato de que o hiperconsumismo é tendência mesmo entre os superendividados, e 

isso ocorre tendo em vista a criação de necessidades até então não existentes 

por estratégias de marketing a que estamos diariamente expostos enquanto 

consumidores402. Ora, tanto a publicidade como a oferta de crédito atinge a todos, 

não importando serem bons ou maus pagadores. Não nos parece possível dizer 

que isso provocaria superendividamento dos bons pagadores somente pela maior 

facilidade de crédito e melhores taxas de juros, numa relação direta de causa e 

consequência. De toda forma, é um cuidado a mais a ser tomado: o prêmio do 

cadastro positivo deve ser mais um incentivo ao consumo consciente do que uma 

ilusão de “salvo conduto”. 

Por isso, a advertência feita em seu estudo continua válida: "seria 

inadmissível o cadastro positivo no ordenamento jurídico brasileiro se houvesse 

colisão com normas consumeristas, o que caracterizaria hipótese de prática 

abusiva."403 Sobretudo em tempos como os nossos, em que sabidamente o 

grande patrimônio, talvez não em termos de valor, mas em termos de potencial de 

negócios, é o dos bancos de dados. O cadastro positivo não poderá prestar-se, 

por isso mesmo, a violar a "vida privada do consumidor (notadamente na 

sociedade contemporânea, denominada de sociedade da informação)".404 

                                                 
401 Em O cadastro positivo de consumidores e seu impacto nas relações de consumo, cit., 20. 
402 Tanto é assim que pessoas “superendividadas” recorrem à estratégia do uso de nome alheio 
para adquirir novas dívidas, o que se soma ao fato de ser disseminada a crença popular de que a 
negativação dura cinco anos por conta da prescrição e que, depois disso, a dívida não existirá 
mais. É o advento da sociedade do hiperconsumo, descrita por LUIZ EDSON FACHIN Em Da 
Felicidade Paradoxal à Sociedade de Riscos: reflexões sobre risco e hiperconsumo. Em 
Sociedade de risco e Direito Privado - desafios normativos, consumeristas e ambientais. LOPEZ, 
Teresa Ancona; LEMOS, Patricia Faga Iglecias e RODRIGUES JR., Otávio Luiz (coordenadores). 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 385: "Na sociedade de hiperconsumo torna-se evidente a 
permeabilidade da mercantilização em todas as ambiências da vida social e individual." 
403 MORATO, Antonio Carlos. O cadastro positivo de consumidores e seu impacto nas relações de 
consumo, cit., p. 16. 
404 MORATO, Antonio Carlos. O cadastro positivo de consumidores e seu impacto nas relações de 
consumo, cit., p. 16 e s. Por isso mesmo comemora o autor o fato de que tenham sido "atendidas 
outras reivindicações como a retirada da obrigatoriedade da manutenção de informações do 
consumidor em razão de financiamento em curso, o acesso ilimitado e gratuito do consumidor às 
informações sobre seus dados assim como o direito de correção de anotações errôneas em até 
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De todo modo, os cadastros positivos têm potencial para trazer 

reconhecimento público (sanção positiva do tipo moral) para muitas outras 

categorias, além do caso dos bons pagadores. O reconhecimento público é um 

valor estimado pelas pessoas, mas também o é pelas empresas. Podemos 

pensar em algumas outras situações já ocorrentes, como os selos de empresas 

"amigas da mediação" concedidos por algumas instituições, inclusive judiciais, 

para empresas que privilegiam formas autocompositivas de solução de conflito 

em lugar do processo judicial;ou ainda do reconhecimento público das chamadas 

"empresas amigas do meio ambiente". 

Assim, poderíamos pensar também, como NELSON ROSENVALD, na 

sanção positiva moral, de cadastramento de empresas com atuação em 

resposabilidade preventiva. Juntamente com o autor,  

"Cogitamos, em verdade, da criação de uma espécie de cadastro positivo 
de louváveis agentes econômicos em todos os setores da atividade 
econômica - com incentivo em obtenção de financiamentos públicos, 
redução de juros - capaz de gerar uma percepção positiva da sociedade 
em termos de imagem, com reflexos patrimoniais e morais para as 
empresas. Indubitavelmente, trata-se de um bem imaterial de enorme 
valor em sociedades que objetivam implantar mecanismos meritocráticos 
aos valores do capitalismo democrático. Ressalte-se o efeito pedagógico 
de se evitar o ingresso em determinado setor do mercado de potenciais 
concorrentes sem o potencial de fazer frente às exigências de uma 
competitividade pautada na eficiência em detrimento do compadrio e 
paternalismo tão evidentes nas sociedades oligárquicas."405 

  

                                                                                                                                                    

sete dias", visto que o cadastro deve consistir em benefício ao consumidor bom pagador, não ao 
fornecedor. 
405 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação  e apena civil, cit., p. 139. Interessante 
exemplificar com um anúncia publicitário publicado no Jornal Estado de São Paulo, p. C3, em 11 
de fevereiro de 2018. Em forma de reportagem, o anúncio conta sobre a campanha "#Hoje 
NãoDirijo", da empresa Johnie Walker, identificada como "a maior campanha de consumo 
responsável de bebida alcoólica promovida no Brasil", que estabeleceu convênios com empresas 
de táxi, doando quilômetros de táxi, nos fins de semana, para quem evitasse dirigir por ter 
consumido bebida alcoólica. Outras campanhas como essa já foram realizadas. Não há um 
cadastro ou selo, ou certificação para tais campanhas, mas o marketing realizado garante a 
imagem pública positiva para as empresas, por meio de técnicas já mencionadas de persuasão. 
Da mesma forma, poderíamos pensar num cadastro que reconhecesse e estimulasse à prática 
eficaz do chamado expediente do recall. 
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3.5. REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO NO CÓDIGO CIVIL 

 

 Parece-nos também constituir-se medida de encorajamento à prevenção 

de danos a reintrodução da utilização da gradação da culpa no Código Civil 

Brasileiro, como incentivo à busca da diligência, que pode resultar na vantagem 

de uma redução do valor condenatório em casos de culpa diminuta em relação ao 

resultado extremamente danoso. 

 De fato, é nesse sentido que o Código Civil Brasileiro de 2002 introduz uma 

ideia que, apesar de ter raízes romanas, não se encontrava no Código 

antecessor. Em seu artigo 944, parágrafo único, prevê: “se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização”.406 

 Essa solução equitativa, até então inexistente no sistema legislativo 

brasileiro, acaba por premiar aqueles cuja conduta culposa foi menos acentuada 

em comparação com aqueles com culpa grave, a serem condenados a 

pagamento de valores maiores. Quanto mais diligente se é, ou quanto menos 

culpado se é, menor o “castigo”. Não há como negar-se o caráter preventivo 

introduzido no âmbito do direito civil, de implícito incentivo à conduta diligente. 

Afinal, a norma não faz acrescer a indenização em caso de culpa grave (não pune 

a falta excessiva de diligência), mas prevê sua atenuação em caso de culpa leve, 

sendo, por isso, medida de prevenção de danos. De todo modo, como esclarece 

JORGE FUJITA, é preciso que haja clara desproporcionalidade, não só por ser 

leve a culpa, mas por ser o dano de grande extensão, não se aplicando a regra a 

casos de pequenos prejuízos.407 

                                                 
406 Segundo JORGE SHIGUEMITSU FUJITA, "atribuiu o legislador uma carga de grande 
responsabilidade ao magistrado, que, na utilização da equidade, deverá sempre se valer de seu 
equilíbrio e acurado senso de justiça." Isso porque entende o autor que equidade é "um 
instrumento colocado à disposição do magistrado para mitigar a frieza da aplicação da norma 
jurídica aos diversos casos concretos", tratando-a, ainda, como "a régua maleável de Aristóteles”. 
Em Responsabilidade civil: Indenização por Equidade no Novo Código Civil. Em HIRONAKA, 
Giselda Maria Fernandes Novaes e FALAVIGNA, Maria Clara Osuna Diaz (coordenadoras). 
Ensaios sobre a Responsabilidade Civil na Pós-modernidade. Porto Alegre: Magister, 2007, p. 221 
e ss.. 
407 Em Responsabilidade civil: Indenização por Equidade no Novo Código Civil, cit., p. 233. 
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 NELSON RONSENVALD entende, como nós, que a redução equitativa da 

condenação constitui, portanto, uma forma de encorajamento, de claro cunho 

promocional, tendo em vista que incentiva o agente a ser o mais zeloso possível. 

Nesse passo, esclarece que "mais uma vez a culpa poderá ocupar posição 

privilegiada na responsabilidade civil. Desta vez para estimular todo e qualquer 

agente econômico que, não obstante o risco inerente à sua atividade, atue no 

sentido de não medir esforços para mitigar a possibilidade de causação de danos 

a terceiros." 408  

 Interessante ter presente a interpretação do referido artigo. Nas I Jornadas 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o Enunciado 46409, 

que mencionava a necessidade de interpretação restritiva e também estabelecia, 

de maneira bastante óbvia, que somente poderia aplicar-se tal ideia em casos de 

responsabilidade subjetiva, já que o art. 944 compara graus de culpa, o que não 

caberia ser analisado em casos de responsabilidade objetiva. 

 Por isso, já alertava NELSON ROSENVALD quanto a interpretação 

ofertada pelo enunciado 46:  

"quando determinada atividade econômica, pela sua própria natureza, 
independentemente de quem a promova, oferece riscos que a experiência  
repute como excessivos, anormais, provocando danos patrimoniais  ou 
existenciais em escala superior a outros setores do mercado; a orientação 
dada ao empreendimento pelos seus dirigentes será irrelevante para a 
avaliação das consequência dos danos, relevando apenas a aferição do 
nexo de causalidade entre o dano injusto e o exercício da atividade" ... "o 
fato do condutor da atividade - ciente de seu risco anormal - propor-se a 
realizar investimentos em segurança perante os seus funcionários ou 
terceiros em nada repercutirá positivamente em caso de produção de uma 
lesão resultante do exercício desta atividade."410  

                                                 
408 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 138. A esse 
respeito assevera SCHREIBER, Anderson, em Novos paradigmas da responsabilidade civil – Da 
erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos, cit., p. 45: "Não se trata, portanto, de um 
retrocesso no caminho da culpa rumo à sua análise normativa, mas de uma elevação da 
importância dispensada à situação fática que se aprecia, em conformidade com o já mencionado 
distanciamento do paradigma positivista e cientificista, que marca a construção original da culpa 
normativa." 
409 Enunciado 46: "A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de 
culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser 
interpretada restritivamente, por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do 
dano[,] não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva. 
410 Em As funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 138. 
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 Contudo, nas IV Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, 

referido Enunciado teve sua redação alterada pelo Enunciado 380411, que 

determina a retirada da parte final no enunciado que mencionava não aplicar-se a 

regra a casos de responsabilidade objetiva. Desse modo, parece ter sido 

incorporado o entendimento de que, ainda nos casos de aplicação da teoria do 

risco, mesmo então poderá haver a referida redução equitativa do valor 

indenizatório, ainda que de modo excepcional, desde que haja a comprovação de 

desproporção entre a culpa e o dano.  

 De toda forma, parece-nos interessante que haja previsão expressa no 

texto legal nesse sentido, como será proposto adiante, para encorajar a tomada 

de medidas extraordinárias de prevenção por parte do agente econômico 

realizador de atividades especificamente arriscadas. Inclusive porque, para que 

as realize, haverá um custo que impactará sua produção. 

 Nesse passo, é interessante notar que a adoção de medidas preventivas, 

no ordenamento jurídico italiano, inclusive, serve como excludente de 

responsabilidade. De fato o artigo 2050 do Código Civil Italiano, ao tratar da 

responsabilidade objetiva por atividades que geram risco, estabelece que : "Quem 

quer que cause um dano a outrem no desenrolar de uma atividade perigosa, por 

sua natureza ou pela natureza dos meios adotados, terá de repará-lo se não 

provar ter adotado todas as medidas adequadas para evitá-lo." 412 

 Essa última parte do artigo não foi incorporada ao nosso artigo 927413, a 

nosso ver sabiamente, pois implicaria na exclusão de qualquer indenização à 

vítima. De todo modo, que possa haver a redução equitativa da responsabilidade 

no casos de adoção de condutas de natureza preventiva no exercício de tal 

atividade pode ter suas vantagens, embora seja medida a ser adotada com 

parcimônia pela jurisprudência. 

                                                 
411 Enunciado 380: "Atribui-se nova redação ao Enunciado n. 46 da I Jornada de Direito Civil, pela 
supressão da parte final: não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva." 
412 Tradução livre de: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, 
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere 
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". 
413 Na análise do referido artigo italiano, Geneviève Viney, comparando-o o com o art. 927 do 
Código Civil brasileiro, diz que o artigo italiano ainda adotou uma regra geral de responsabilidade 
por atividade perigosa "mais ou menos destacada da culpa", ao contrário do nosso legislador, que 
foi além. Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 46. 
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 Sobre o tema do cuidado a tomar-se com tal medida de redução da 

indenização, SILMARA CHINELLATO alerta para algumas dificuldades do 

instituto vislumbradas pela doutrina, no sentido da injustiça de não considerar-se 

a extensão do dano como critério para quantificação da indenização, embora 

lembre que o tema da mitigação equitativa da indenização seja tema em estudo 

também na doutrina estrangeira. De fato, abrir mão de ideia tão sedimentada 

como a "reparação integral" exige estudo e reflexão.414 

 De toda maneira, se bem aplicada essa possibilidade de redução equitativa 

também para as atividades de risco, poderá ser economicamente mais viável para 

o produtor do risco a tomada das desejáveis medidas extraordinárias de natureza 

preventiva, que tornem menos arriscadas tais atividades, porque perceberá 

"alguma reação do ordenamento a uma boa ação".415 Adiante apresentaremos 

proposta nesse sentido. 

  

                                                 
414 Em Tendências da responsabilidade civil no direito contemporâneo: reflexos no Código de 
2002. Em DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. (Org.). Novo Código Civil: questões 
controvertidas. São Paulo: Método, 2006, v. 5, p. 599. 
415 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil - a reparação e a pena civil, cit., p. 
139. 
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3.6. A INCLUSÃO DO PRÊMIO COMO PROMOTOR DA 

PREVENÇÃO DO DANO 

 

 O objetivo da tese completa-se aqui, com a análise da possibilidade de o 

legislador nacional adotar medidas premiais no sentido de evitar danos, 

reduzindo-se a incidência da responsabilidade civil, com vistas à promoção de um 

estado de perseguição real à ideia básica do neminem laedere, nosso ponto de 

partida, ao qual sempre voltamos. 

 A intenção é a da utilização do prêmio, ou incentivo, cada vez mais 

encontrado no Direito Público, na forma como o Estado encontra de estimular e 

direcionar a sociedade, por exemplo quanto ao recolhimento de impostos, para 

tratar da questão afeita à responsabilidade civil, área do Direito Privado que busca 

regular a incidência e consequência dos danos provocados entre particulares, ou, 

genericamente, aos particulares, para aqui, também, ocorrer o estímulo, só que 

nesse caso estímulo ao cumprimento da mencionada regra mandamental do 

neminem laedere. 

 Vislumbramos, a título de exemplo, o cabimento de proposta de uso 

ampliado das cláusulas premais em contratos de seguro. O mercado já tem 

provado a sua eficiência, com as cláusulas premiais contratadas nos seguros de 

veículos por particulares. Não encontramos, desse modo, qualquer empecilho 

legal para que sejam previstas para qualquer sistema do seguro obrigatório, seja 

o de acidente de veículos automotores, seja o seguro contra incêndio 

condominial, ou seguro de transporte aéreo, sejam outros modelos que venham a 

ser implantados. A cláusula é, por óbvio, facultativa, mas sempre deve ser bem 

vista pela sociedade. 

 Da mesma forma, na responsabilidade civil extracontratual, também é 

possível pensar a previsão de que deverá o julgador levar em consideração as 

atitudes de prevenção para reduzir equitativamente a indenização, caso mesmo 

assim o dano ocorra. Do mesmo modo, não há óbice para que o legislador possa, 
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em casos específicos, a exemplo das questões ambientais, realizar previsão de 

sanção premial no corpo da própria legislação. 

 Diante de tudo o que expusemos até aqui, podemos propor as seguintes 

inclusões no Código Civil Brasileiro (Lei10.406 de 10 de janeiro de 2002):416 

art. 426-A. É lícito aos contratantes estipular cláusula premial ao devedor 

que atingir conduta positiva definida em contrato, além da obrigação 

contratual prevista, como forma de incentivo, não podendo tal estipulação 

implicar prejuízo ao devedor que não realizar tal comportamento que não faz 

parte da obrigação contratada. 

art. 927-A. Poderá a lei estabelecer prêmios para comportamentos que 

previnam a produção de danos. 

art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

§1º Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 

poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

§ 2º Poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização em caso de 

comprovada adoção, pelo devedor, de medidas preventivas extraordinárias 

a fim de evitar o dano ou de diminuir a sua extensão.  

 A proposta segue a ideia básica do Código Civil Argentino, de previsão de 

claúsula geral de prevenção de danos, incluindo-a, contudo, também na parte 

relativa aos contratos, e não somente no tocante à responsabilidade civil 

extracontratual. Além disso, não nos limitamos a à prevenção do dano 

dissuasória, mas buscamos à implementação do sistema de prêmios, defendido 

por essa tese, como instrumento de prevenção de danos. 

 As inclusões aqui defendidas encontram-se plenamente em linha com a 

base principiológica que MIGUEL REALE defendeu ao propor o projeto do Código 

Civil, concernente à eticidade, socialidade e operabilidade de seus dispositivos.  

                                                 
416 A escolha de artigo num caso e de parágrafo no outro segue as recomendações da Lei 
Complementar 95/98, que define os critérios para redação de textos legislativos, sobretudo no art. 
11, III e suas alíneas. 
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 Quanto à eticidade, atentamos ao proposto pelo autor, que escolheu 

recorrer, em várias oportunidades, à "normas genéricas ou cláusulas gerais, sem 

a preocupação de excessivo rigorismo conceitual, a fim de possibilitar a criação 

de modelos jurídicos hermenêuticos, quer pelos advogados, quer pelos juízes, 

para a continua atualização dos preceitos legais."417 Desse modo a previsão geral 

do prêmio, seja em cláusulas contratuais, seja em textos legais, ou mesmo na 

consideração do juiz referente ao quantum indenizatório, foi construída de modo 

genérico, para possibilitar o espaço para o exercício referente ao modelo que se 

adotar em determinada época, mantendo-se, sempre, o entendimento de que 

àquele que se sacrifica para uma conduta melhor do que a mínima necessária, 

deverá corresponder o reconhecimento pela premiação de sua atitude. Sobretudo 

porque tal conduta relaciona-se à prevenção do dano causado a terceiro, em 

acordo com o princípio ético-jurídico romano: neminem laedere. 

 Como bem defendeu THAÍS GOVEIA PASCOALOTO VENTURI nas 

conclusões de sua tese, "o desenvolvimento da responsabilidade civil preventiva 

passa precipuamente pela revisão conceitual do que representa 'ser responsável' 

na contemporaneidade, demonstrando-se a necessidade de uma visão ética da 

responsabilidade".418 O valor nesse trabalho defendido, de premiação da conduta 

preventiva, leva em consideração o reconhecimento da conduta ética do agente, 

ao mesmo passo tempo em que promove a prevenção de danos, seja a terceiros, 

seja à coletividade, também de modo ético. 

 Por esse motivo também parece bastante óbvia a relação da socialidade, 

princípio codicístico, com a proposta aqui apresentada, em coerência com a ideia 

de REALE de "superar o manifesto caráter individualista da Lei vigente, feita para 

um País eminentemente agrícola"419. A própria ideia de incluir a função 

promocional do Direito ao instituto da responsabilidade civil por si só já responde 

a tal critério, visto que o uso das sanções de natureza positiva, como afirmamos 

anteriormente, é instrumento típico do Estado Social, promotor do bem-estar 

coletivo. 

                                                 
417 Conforme REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil. Em Roma e America. Diritto 
Romano Comune. Rivista di Diritto Dell´Integrazione e Unifcazione del Diritto in Europa e in 
America Latina, vol. 13. Modena: Mucchi Editore, 2002, p. 321. 
418 Em Responsabilidade civil preventiva, cit., p. 363. 
419 Conforme REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil, cit,. p. 322. 
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 Por fim, a utilização de preceitos genéricos, "cuja aplicação in concreto 

caberá ao juiz decidir, em cada caso ocorrente, à luz das circunstâncias 

ocorrentes"420 responde ao princípio da operabilidade, para que se realize "o 

direito em sua concretude"421. 

 Diante da coerência da ideia de sanção premial nos casos de 

responsabilidade, seja contratual, seja extracontratual, entendemos ser oportuna 

a inclusão dessa ideia, no formato apresentado, mesmo concordando com a 

novidade do tema. De todo modo, concordamos com OTÁVIO LUIZ RODRIGUES 

JR. que já afirmou, sobre o tema, que "A institucionalização desse estímulo, em 

norma ou negócio jurídico, estabelece uma nova proposição jurídica além das 

existentes."422 

  

                                                 
420 Conforme REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil, cit,. p. 323. 
421 Conforme REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil, cit,. p. 323. 
422 Em Considerações sobre a coação como elemento acidental da estrutura da norma jurídica: a 
ideia de pena e sanção premial, cit., p. 308. 
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CONCLUSÃO 

 

"A consciência do risco global cria espaço para futuros alternativos, 
modernidade alternativas! A sociedade mundial de risco nos obriga a 
reconhecer a pluralidade do mundo que a visão nacionalista podia ignorar. 
Os riscos globais abrem um espaço moral e político que pode fazer surgir 
uma cultura civil de responsabilidade que transcenda as fronteiras e os 
conflitos nacionais. A experiência traumática de que todos são vulneráveis 
e a decorrente responsabilidade pelos outros, até para sua própria 
sobrevivência, são os dois lados da crença no risco mundial."423 

 O fim de uma tese é sempre um retorno ao começo. Como num círculo, 

devemos fazer com que as extremidades do caminho percorrido se encontrem. 

Portanto, ao concluir, podemos partir da reflexão otimista de BECK. O presente 

trabalho teve a pretensão de apresentar uma reflexão a partir do momento de 

produção de danos em que vivemos para, desse ponto, visualizar como as novas 

conformações que se propõem ao Estado, de função promocional de um futuro 

sustentável, podem levar a prevenção de danos, por meio de um conjunto de 

mecanismos preventivos, dentre os quais os premiais. 

 Doutrinadores de todo o mundo têm reconhecido que o direito da 

responsabilidade está longe de estabilizar-se, prevendo ainda muitas 

transformações para os próximos anos, tanto no sentido de sedimentar os 

avanços já realizados, como também de unir à ideia de reparação da vítima a da 

promoção da prevenção de danos, conhecidos ou não, utilizando diversas 

ferramentas. 

 Assim, buscamos mostrar, durante todo o percurso, que os métodos devem 

somar-se, não substituir-se: a responsabilidade subjetiva não foi substituída pela 

responsabilidade objetiva, apesar de tantas "profecias" nesse sentido, mas 

encontrou-se um espaço de atuação distinto para cada uma delas, de modo que 

convivem hoje no mesmo artigo 927 de nosso Código Civil. Nada impede que 

adicionemos a essas duas responsabilidades, também, a preventiva, por meio 

das medidas de dissuasão estudadas, mas também das medidas premiais de 

persuasão que foram aqui apresentadas. Tais medidas não precisam encontrar 

espaço somente na legislação especial, como é o exemplo da vanguardista 

                                                 
423 BECK, Ulrich. Em Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, cit., p. 364. 
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responsabilidade ambiental, mas podem também ser adicionadas no espaço 

destinado às cláusulas gerais. 

 De fato, no início do trabalho, fomos apresentando a evolução da 

responsabilidade no tempo, e percebemos que as tentativas de substituição de 

um modelo pelo outro sempre mostraram-se insuficientes. Por isso sempre 

acabaram por alimentar novas buscas por uma teoria salvadora. 

 Nas últimas décadas, o apreço que vem sendo dado pela doutrina à 

reparação integral da vítima levou ao sucesso dos sistemas de securitização 

plena, e que apregoou o ocaso da responsabilidade civil, sobretudo a partir da 

clássica obra de GENEVIÈVE VINEY424. No entanto, tal sistema tem mostrado 

ser, ao final, insuficiente, porque não conduz ao fim da lesão, mas ao fim do 

prejuízo que ela causaria (o que, em sentido amplo, é questionável, porque sofrer 

uma lesão, independentemente do importe econômico que ela represente, já é um 

prejuízo em si). 

Por esse motivo, importante é relacionar a ideia de reparação plena à ideia 

de prevenção dos danos, para que o sistema possa levar a uma desejável 

redução dos mesmos, e não o contrário, como tem sido visto na experiência 

assecuratória, que parece ser encorajadora da prática de atos danosos, e não o 

contrário.  

O sistema assecuratório de fato, ao prometer a priorização da vítima, 

acaba por incitar à pouca diligência e, por que não dizer, ao comportamento 

negligente, de descaso com o cuidado ao bem do outro, já que o prejuízo já está 

a priori garantido, independentemente do cuidado na conduta. 

Esse sistema só poderá ser economicamente viável, a longo prazo, como 

já vem sendo experimentado nos países de adoção plena desse formato, se 

promover-se medidas de prevenção que efetivamente encorajem a todos a uma 

conduta mais prudente. Por isso, dissemos já antes, a prevenção deve ser 

elemento fundamental de qualquer sistema assecuratório que se preze. Não é por 

                                                 
424VINEY, Geneviève. Le Déclin de la Responsabilité Individuelle, cit. 
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outro motivo que companhias seguradoras, visando seu próprio equilíbrio 

econômico, estimulam seus contratantes à condutas preventivas. 

O prêmio, ao mesmo tempo em que estimula a prevenção de danos, 

satisfaz quem a ele ganha o direito, por sentir-se recompensado pelo sacrifício 

assumido. Estimula, portanto, uma atitude "superconforme" em relação à lei ou ao 

contrato, enquanto gera uma sensação de bem estar na comunidade, pelo 

reconhecimento de seu mérito. 

GENEVIÈVE VINEY, ao escrever análise sobre a responsabilidadde civil 

para leitores brasileiros, termina seu raciocínio desejando que novos juristas 

saibam propor reformas, e que juízes e políticos tenham coragem de efetivá-

las.425 A contribuição do pesquisador não deve contentar-se com a identificação 

dos problemas, mas, diante desses, deve sim voltar-se à proposição de soluções. 

Nesse sentido, apresentamos proposta de lege ferenda que incorpora o prêmio às 

regras gerais à respeito da responsabilidade. 

Acreditamos, de fato, que é melhor prevenir do que remediar. E o dito 

popular, a nosso ver, expressa o espírito do princípio neminem laedere. Com 

efeito, parece-nos errado atribuir ao mesmo o nascedouro da indenização por 

perdas e danos, sem enxergar, primeiramente, a ordem que ele traz: não lesar 

ninguém. Essa é a prioridade. 

 FERNANDO PANTALEÓN afirma que “Indemnizar no borra el daño del 

mundo; simplemente, lo cambia de bolsillo.”426 Só o que pode mudar esse 

panorama é a educação para a prevenção. E essa pode ser incentivada, 

sobremaneira, pelo instrumento do prêmio.  

  

                                                 
425 Em As tendências atuais do direito da responsabilidade civil, cit., p. 56. 
426 Apud CARLUCCI, Aída Kemelmajer de. Em Lineamientos de la parte general de la 
responsabilidad civil en el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, cit. p. 7. 
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