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RESUMO 
 
 
O presente trabalho se destina ao fomento de uma discussão tendente à 
provocação dos agentes jurídicos responsáveis para o início da efetividade de 
um direito que, embora teoricamente assegurado pelo ordenamento jurídico, 
pouco tem sido explicitamente reconhecido como tal pelos doutores, não 
sendo, por igual, aplicado em grande escala pelo sistema judiciário (que, a seu 
turno, também não tem sido provocado a tanto [não com a freqüência 
desejável]). Fala-se, obviamente, da reparação de danos morais, quando 
perpetrados contra pessoas jurídicas de direito público, inclusive os entes 
políticos – aqueles aos quais se nomeiam como entes estatais, em senso 
estrito. 
O esforço é compreendido por seis partes maiores. A primeira consiste em um 
capítulo introdutório, em que o tema é proposto. A segunda, a terceira e a 
quarta pertinem, respectivamente, à responsabilidade civil, à reparabilidade de 
danos morais em gênero e a reparabilidade de danos morais causados 
especificamente em pessoas jurídicas (nessa, pressupostos teóricos da 
proposição-chave são analisados). A quinta é composta pelo capítulo em que 
se trata do problema relativo à possibilidade de o estado figurar como sujeito 
ativo em demandas de indenização por danos imateriais (reconhecendo-se 
uma semelhante possibilidade como já existente em nosso ordenamento). A 
sexta veicula as conclusões às quais se chegou na feitura desse opúsculo. 
Segue-se, como de praxe, a bibliografia elementar pertinente ao tema. 
O escopo de todo o texto, como aludido inicialmente, é o de comprovar a 
possibilidade técnica – e, sobretudo, a conveniência jurídico-política – de que a 
prática da reparação dos danos morais perpetrados contra as pessoas políticas 
estatais seja amplamente disseminada nas academias de direito do país e, 
principalmente, entre os operadores jurídicos nacionais, pelos meios hábeis de 
difusão da cultura legal, de sorte a que demandas relacionadas ao assunto 
sejam propostas com mais freqüência perante as cortes de justiça. Sua ação 
jurisdicional, no trato com querelas tais, poderá determinar a concreção de uma 
nova forma de coibir ilícitos contra a administração pública e, ao mesmo tempo, 
minorar os efeitos deletérios de tais condutas ilegais.  
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ABSTRACT 

 
 
This work is inclined towards the discussion that should lead to the provocation 
of public agents responsible for the effectiveness of a prerogative that, though 
in theory enforced by the juridical order, hasn’t been explicitly and widely 
recognized as such by the doctrine (and, also, hasn’t been much applied by the 
judiciary system – due precisely to the fact that it’s components weren’t, so far, 
called to do that). The issue is, as it’s obvious, that of the liability derived from 
acts that maculate the objective honorability of public legal entities – the State, 
in a word. 
The effort is comprehended by six major sections. The first contains an 
introductory chapter, in which the theme is proposed; the second, the third and 
the fourth deal, respectively, about the civil responsibility, the moral damages 
reparations (in gender) and the reparations of moral damages suffered by legal 
entities specifically (in this chapter, the doctrinaire basis of the immaterial losses 
indemnizations are analyzed). The fifth is composed by the chapter in which this 
research deals with the problem of the possibility of the State to act as plaintiff 
on abstract damages legal actions (and this possibility is recognized as already 
existent in our juridical order). The last section consists on the conclusions that 
were gathered as a result of the work. It is followed by the mandatory 
bibliography pertinent to the theme. 
The objective of the text, as alluded previously, is to prove the technical 
possibility – and, most of all, the juridical and political convenience – of the 
dissemination of the practice of lawsuits regarding the moral damages suffered 
by the state legal entities, both amongst the law schools and – mainly – 
amongst barristers, judges and public prosecutors, who must become fully 
aware, through the traditional vehicles for the spreading of the legal culture, of 
such suing scheme. The spreading of those demands in our justice courts will 
determine the concretization of a new way to prevent and fight illegal acts 
against the State – lessening, therefore, the deleterious effects of the said illicit 
actions. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1.988, malgrado todas 

as críticas que lhe têm sido reservadas (muitas das quais inegavelmente 

pertinentes), causou efeitos notáveis na cultura jurídica do país – efeitos que, 

ainda agora, provocam novas discussões em derredor do espectro político do 

relativamente novo ordenamento magno. Fora de qualquer dúvida, a principal 

dessas implicações foi a de trazer ao inconsciente coletivo nacional uma 

preocupação verdadeiramente inaudita com a concreção dos chamados 

direitos fundamentais, concebidos como aquelas prerrogativas elementares, 

destinadas pelo ordenamento à garantia de fruição, por parte dos atores 

sociais, de uma existência intersubjetiva livre, igual e fraterna.1 Se é certo que 

diplomas legislativos outros já dispunham de antanho sobre alguns desses 

direitos basilares em nosso sistema jurídico, é igualmente veraz, contudo, que 

jamais se houve, em nossa ordem posta, um rol tão claro e extenso de direitos 

essenciais como aquele inserto no Título II da Carta Magna. 

A abrangência sumamente lata dessa secção do documento 

constitucional fez com que, pragmaticamente, dois fatos se mostrassem 

nítidos. 

Em primeiro lugar, a largueza do rol de direitos fundamentais contido 

na Lei Maior permitiu o reconhecimento último e incontestável de prerrogativas 

cuja existência sempre fora posta em dúvida, seja pela doutrina, seja pela 

jurisprudência, seja por ambas (a reparabilidade dos danos imateriais é, disso, 

um exemplo cabal); ora, uma vez explicitadas no texto do Estatuto Político, tais 

faculdades passaram a poder ser invocadas e resguardadas sem maiores 

discussões – pois, ao que asseverou a Constituição, calaram os exegetas das 

vetustas práticas negacionistas. 

Em segundo lugar, essa amplitude da positivação das liberdades 

públicas permitiu a instauração de um verdadeiro espírito de generalização do 
                                                 
1 Era natural que assim fosse, considerado o sentido das forças políticas que compuseram a Assembléia 
Nacional Constituinte; a síntese dos interesses em jogo representava uma vontade política fundamental de 
superação da ordem autocrática até então vigente (o que explica não apenas o garantismo da Carta, mas 
também a sua prodigalidade normativa). Sobre o assunto, recomenda-se a leitura de BONAVIDES, Paulo e 
ANDRADE, Antônio Paes de. História constitucional do Brasil. 5ª edição. Brasília: OAB Editora, 2.004 – 
páginas 453 e seguintes. 

UnR
eg

ist
er

ed



 10

efetivo exercício desses direitos. A vasta extensão da listagem, com efeito, fez 

com que a Carta Federal contemplasse não apenas as prerrogativas 

abstratamente consideradas, mas, por igual, todas as suas respectivas 

garantias – umas e outras, muito a propósito, expressamente declaradas de 

aplicabilidade imediata e incondicionada, na feliz locução do artigo 5º, § 1º da 

Constituição da República (“as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”). 

Expressões factuais dessas duas observações são o ponto de 

partida de nosso labor: se a) a reparabilidade judicial dos danos intangíveis a 

que aludem os incisos V e X do artigo 5º da Lex Fundamentalis é inelutável 

[inclusive, como já se encontra reconhecido jurisprudencialmente, para o caso 

das pessoas jurídicas que os sofrem], e se b) existe a garantia da efetividade 

de uma tal proteção ao patrimônio imaterial das pessoas naturais e fictícias, 

então será necessário admitirmos que também os entes políticos (dotados, é 

claro, de personalidade jurídica) são credores de uma semelhante tutela 

jurisdicional, caso ela se faça necessária. 

Essa conclusão é ditada não apenas por um imperativo de isonomia 

(não há razão legítima para reconhecer que pessoas físicas e pessoas jurídicas 

não-estatais possuem essa possibilidade de apelo às Cortes, mas não a têm as 

pessoas abstratas públicas), mas sobretudo por uma questão de proteção a 

uma outra norma constitucional elementar e enormemente importante, qual 

seja: o princípio da moralidade administrativa (artigo 37, caput), do qual uma 

série de outros princípios são normas-satélites – e com base no qual toda a 

atividade pública deve ser guiada. 

Efetivamente, a atribuição de uma maior efetividade da tutela do 

direito à honra objetiva do Estado teria o inafastável condão de coibir e reprimir, 

na esfera civil, a prática de um sem-número de atos contrários à legalidade e, 

principalmente, à moralidade na administração pública, em seus mais diversos 

níveis. Os entes públicos cujos nomes são conspurcados pela ação criminosa 

de agentes estatais ímprobos (e dos particulares) podem – mais que isso, 

devem – patrocinar demandas cíveis destinadas à composição pecuniária de 

seus patrimônios imateriais maculados. Também o Ministério Público – ver-se-

á – tem uma função paritária, nesse tocante. 
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Essa prática é ainda pouquíssimo difundida nas procuradorias 

públicas e nos órgãos ministeriais; a jurisprudência pertinente, por 

conseqüência, é ainda incipiente – as ações propostas são poucas, e as 

decisões ainda mais escassas. Não há, nada obstante, motivo algum pelo qual 

se deva manter sem disseminação essa possibilidade processual; sua 

propagação é antes fortemente interessante, pois o uso freqüente dessa 

responsabilização civil terá por decorrência uma natural inibição dos atos de 

improbidade administrativa genericamente, e, reflexamente, também dos 

crimes perpetrados contra o Estado, em suas mais diversas e graves 

expressões. 

Demonstrá-lo é o escopo desse trabalho. 

Por razões didáticas, porém, seu desenvolvimento abrangerá 

sucessivamente uma análise da responsabilidade civil em gênero, da 

responsabilidade por danos morais e da responsabilidade por danos morais 

suportados por pessoas jurídicas; somente após o trato desses assuntos é que 

será abordada especificamente a conformação jurídica da composição dos 

reveses imateriais das pessoas inorgânicas de índole pública. 

A pesquisa, após estabelecer as bases lógico-jurídicas e éticas em 

razão das quais demandas assim podem (têm de) ser propostas, cuida de 

precisar em que hipóteses as pretensões reparatórias devem ser utilizadas e, 

reversamente, em quais casos ela não poderá sê-lo – de maneira a que se 

obtenha o almejado resguardo à moralidade pública, mas não uma violência 

jurídica desnecessária do Estado contra o administrado (que é um desvio 

possível do uso indiscriminado e irresponsável dessa causa). 

Demais disso, é especificamente abordado o problema da 

quantificação das reparações dessa natureza, questão que é nuclear à 

definição da efetividade última desse esquema processual. O assunto, se já é 

tortuoso de ordinário, o é ainda mais quando se trata da particularidade do 

dano moral a ser reparado em benefício do Estado, consideradas as 

vicissitudes econômicas das partes, e o pretendido efeito moralizador da ação. 

Posto que brevemente, trata-se também das questões processuais 

relacionadas ao tema, notadamente a legitimidade ativa e passiva nas ações 

de reparação, as vias procedimentais adequadas à sua persecução, a 

probabilidade de ocorrência de litispendência ou coisa julgada et coetera. O 
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estudo contém, por igual, um rápido relato da casuística atual das reparações 

por danos morais tolerados por entidades políticas, malferidas em seus 

interesses abstratos. 

No capítulo de conclusão, sumariam-se os pressupostos teóricos e 

práticos, descritivos e propositivos colecionados no decorrer do texto, em uma 

sistematização final. 

Após a consignação das indicações bibliográficas, ao trabalho é 

adicionado um anexo normativo, contendo alguns dos documentos normativos 

(ou excertos deles) que versam sobre o tema da responsabilidade. Por razões 

evidentes, não foram incluídos os textos legais que podem ser facilmente 

encontrados atualmente nas bibliotecas jurídicas e nas coletâneas de 

legislação. 

O método utilizado no desenvolvimento do texto foi o da pesquisa 

direta na literatura jurídica pertinente, bem assim a análise dos precedentes 

judiciais e textos legislativos que, de uma ou de outra forma, tratam do tema 

central – ou de quaisquer dos vários aspectos que o circundam. A par destes e 

daqueles, também se procurou observar o teor das demandas respectivas 

(mesmo aquelas que ainda não foram julgadas), por representarem um nobre 

pioneirismo na prática judiciária. 
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II. A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

II.a. Notas gerais 

 

Embora o propósito de um labor como o presente não seja o de 

perfazer uma análise com vagar de dados de áreas próprias da teoria do 

direito, estabelecer alguns pressupostos doutrinários se mostra imprescindível, 

dada uma contingência de clareza na exposição do problema genérico da 

responsabilidade (do qual a responsabilidade civil é espécie). 

Vida social e direito.. Seja tido com premissa, de início, que o existir 

gregário é algo como uma fatalidade para a espécie humana: ressalvadas as 

hipóteses extraordinárias a que se reportam os compêndios de teoria do estado 

– que, como exceção, não infirmam, mas confirmam a regra da sociabilidade –, 

o homem necessariamente há de viver em um quadro social, cercado de seus 

iguais, entre os quais se identifica como humano, e com os quais pode 

desenvolver as suas potencialidades naturais de forma plena. 

A sociabilidade, de fato, é ínsita à própria natureza humana, que 

reclama de seu portador a coexistência; trata-se, deveras, de um impulso inato, 

de que o ser humano normal e mentalmente são jamais poderá fugir. Para o 

homem, assim, existir é o mesmo que co-existir, o que quer dizer: existir com o 

outro. 

Evidentemente, contudo, a sociabilidade não é a única pulsão 

natural humana: com ela coabitam, no mais recôndito lugar da psique, 

sentimentos e necessidades proto-animalescas, que fazem da alma palco de 

um conflito perene entre afabilidades e arbitrariedades, virtudes e defeitos, 

valores e desvalores.2 

A mediação interna entre esses impulsos, realizada pela corte moral 

de cada um, jamais se revelou satisfatória para a garantia de uma coexistência 

dotada de uma civilidade mínima à garantia de permanência da vida comunal. 

Desde os inaugurais passos do homem primevo sobre a superfície virgem de 

nosso planeta – desde que ele, pois, iniciou o abandono darwiniano de sua 

                                                 
2 Ao que concretizam os homens a sua sociabilidade, dão vazão à sua belicosidade: “sitôt que les hommes 
sont en société, ils perdent lê sentiment de leur faiblesse; l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de 
guerre commence.” (MONTESQUIEU, obra citada, página 127). 
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ascendência irracional, passando a interagir racionalmente com seus 

semelhantes –, se fez mister a existência de uma instância externa à 

subjetividade humana (uma instância objetiva, portanto), perante a qual os 

embates deveriam ser equacionados e os litigantes apaziguados. 

Desprezando-se nuanças históricas próprias da ciência política, pode-se 

nomear esse foro, em suas mais diversas caracterizações evolutivas, como 

Estado;3 a seu instrumento normativo de ação, com igual desconsideração aos 

matizes do tema, pode ser atribuída a denominação abrangente de direito.4 

Direito, sanção e coação.. A só existência de um direito – concebido 

como um sistema normativo destinado ao regramento do comportamento 

humano –, porém, não é nem jamais foi um seguro contra o esfacelamento 

social que deriva da não-adesão das consciências das células sociais ao 

amálgama ideológico que dá liga ao tecido societário; somente a concordância 

uníssona de todos os componentes do corpo coletivo (e relativamente à 

absoluta totalidade dos aspectos da vida comunal) é que poderia assegurar a 

subsistência de uma sociedade desprovida de um direito auto-imponível. Como 

uma tal coisa, entretanto, não é exeqüível de sorte alguma (nem tampouco 

desejável, constituindo-se antes em um pesadelo totalitário), é forçoso 

conceber o direito não apenas como uma ordem normativa simples (como o 

são as ordens puramente morais), mas como um ordenamento coativo da 

conduta humana. 

Equivale isso a dizer que a singela proclamação da existência de 

uma prerrogativa não lhe dá, de per si, juridicidade; o que lhe confere esse 

caráter é a possibilidade de o Estado atuar, uma vez verificada a não-

observância voluntária do direito violado, de forma inafastável, forçando o 

indivíduo transgressor a uma conduta tida como reparadora, ou submetendo-o 

                                                 
3 Esse sentido lato é o mesmo dado ao termo na célebre introdução da obra mater de NICCOLÒ DI BER-
NARDO DEI MACHIAVELLI, em que vaticina o autor florentino que “tutti li stati, tutti e dominii che hanno 
avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o republiche o principati”, ou, em vernáculo: 
“todos os Estados, todos os domínios que têm tido ou têm império sobre os homens são Estados, e são 
repúblicas ou principados” (Il principe – Der Fürst. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co., 1.986 – 
página 12). 
4 Sobre a gênese social do direito, e as diversas teorias que a explicam, ver MACHADO NETO, Antônio 
Luís. Compêndio de introdução à ciência do direito. 6ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1.988 – pági-
na 96 e seguintes. Para uma análise mais profunda sobre o tema, conferir o excelente D’AGUANNO, Jose. 
Genesis y evolucion del derecho. Primera edicion argentina. Introducción de Giampietro Chironi, Profe-
sor de Derecho Civil em las Universidades de Turín y Viena. Traducción de Pedro Dorado. Buenos Aires: 
Editorial Impulso, 1.943. 678p. 
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a uma punição pura e simples. Essa atuação estatal, se não é sempre e em 

todo caso exercida com o uso da força (coação ou coerção), está em qualquer 

hipótese amparada pela possibilidade do uso dessa mesma força (coatibilidade 

ou coercitividade). A vis pública, nesses moldes, é um espectro permanente na 

existência de cada faculdade juridicamente protegida – e, se está onipresente 

no fenômeno jurídico, pode-se dizer que integra a sua própria essência. 

Sanção e coação.. Se o direito é inexoravelmente permeado de 

coatibilidade, isto é, se a força (pelo menos) em potência está presente no 

direito sempre e em qualquer hipótese – se a coercibilidade é, assim, um 

caractere jurídico (um dado decorrente de sua natureza mesma) –, pode-se 

inferir que, onde não há esse dado, direito não há. De fato, tendo-se a força 

como necessária à própria configuração de uma consideração jurídico-positiva, 

é inevitável concluir que aquelas regras não integradas por sanções 

(pressupostos lógicos e temporais da aplicação da fortia) não são, em rigor, 

regras jurídicas (ou ao menos não são regras jurídicas perfeitas, completas – o 

que redunda no mesmo). 

Vislumbrada a clareza dessa evidência, tem-se que assentir com a 

revolucionária proposição do jurista austríaco HANS KELSEN, segundo a qual o 

ilícito, antes de constituir uma negação do direito, é mesmo sua afirmação 

existencial, pois se constitui como a via elementar através da qual um direito 

recebe a sua tutela e, assim, é reconhecido como vigente.5 Mas não é só: ao 

inserir a ilicitude na lógica do esquema jurídico abstrato, o Mestre de Colônia 

declarou, ipso facto, a perenidade da coação, relativamente ao fenômeno 

jurídico. 

Não há, portanto, direito sem sanção, e sanção sem coatibilidade. 

Responsabilidade: conceito.. Sanção e coação, entretanto, não 

significam mais que, respectivamente, a atribuição de uma conseqüência 

negativa a um ato jurídico, e o poder de exercício da força estatal, como 

corolário possível (não necessariamente atual, mas sempre potencialmente 

presente) do sancionamento. Deveras, ambos os conceitos, em si, nada 

representam, em termos de efetividade. É que, como evidente, essa vinculação 

                                                 
5 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª edição. Tradução de Dr. João Baptista Machado, Doutorado 
pela Faculdade de Direito de Coimbra e Professor da Faculdade de Economia do Porto. Coimbra: Armé-
nio Amado – Editora, 1.984 – página 166 e seguintes. 
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e esse poder não se manifestam em um vácuo, mas sempre sobre pessoas, 

individual ou coletivamente. O que autoriza a incidência da sanção – e, em 

última análise, também da própria coação, portanto – é a capacidade passiva 

que uma pessoa tem de, perante o ordenamento jurídico, ser instada a arcar 

com as conseqüências de uma conduta incivil (própria ou alheia), ou 

simplesmente prejudicial a outrem. A essa aptidão jurídica de responder pelos 

resultados de um comportamento próprio ou alheio, tido como desvaloroso pela 

ordem de direito, se dá o nome de responsabilidade. 

Não é coisa distante o que nos revela a consulta à etimologia do 

lexema: o vocábulo responsabilidade, adaptação do francês responsable, 

derivado do latim responsus, particípio passado de respondere, é 

imediatamente significativo da capacidade de um ser humano de ser 

vocacionado e responder por algo – no caso, por seus atos (ou, eventualmente, 

pelos alheios). O exame da origem da palavra revela ainda, mediatamente, 

presença da raiz latina sponsa (de que deriva também o substantivo esposa), 

indicando que o responsável é, por igual, aquele que esposa algo, que assume 

um compromisso (com se dá, pactualmente, com a promessa de respeito aos 

termos de um acordo, ou legalmente, com a adesão [ficta] do promitente ao 

contrato social).6 

Há, decerto, vários conceitos, em doutrina, de responsabilidade. 

Abordando especificamente o instituto por sua face civil, MIGUEL 

MARIA DE SERPA LOPES aduz que “responsabilidade significa a obrigação de 

reparar um prejuízo, seja por decorrer de uma culpa ou de uma outra 

circunstância legal que a justifique, como a culpa presumida, ou por uma 

circunstância meramente objetiva”7 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, a seu turno, 

leciona que “a responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade 

abstrata do dano em relação ao sujeito passivo da relação que se forma. 

Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da responsabilidade civil, que 

então se enuncia como o princípio que subordina a reparação à sua incidência 

                                                 
6 Sobre a etimologia do termo, confira-se CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova 
Fronteira da língua portuguesa. 2ª edição, revista e acrescida de um suplemento. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira S.A., 1.986, página 679 e DUARTE, Joaquim Cardozo. Verbete “responsabilidade” na Po-
lis – Enciclopédia verbo da sociedade e do estado. Lisboa: Editorial Verbo, 1.987, páginas 462/465. 
7 LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil. Volume V: fontes acontratuais das obrigações; respon-
sabilidade civil. 4ª edição revista e atualizada pelo Professor José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Li-
vraria Freitas Bastos S.A., 1.995. 440p. – página 160. 
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na pessoa do causador do dano.”8 Os juristas, em sua maioria, estabelecerão 

conceitos particulares, ora focando-se no aspecto reparatório do objeto em 

questão, ora abordando-o especificamente por suas causas. 

Mas às definições específicas devem ser preferidas as gerais, pois 

abrangentes do instituto em sua totalidade; tende-se, em assim se procedendo, 

a não ter sobre o ente estudado um olhar setorial, e sim uma análise global 

(mais consentânea a uma aproximação científica do tema). 

O definir singelo do instituto como técnica de atribuição de dever 

reparatório, portanto, é mais adequado à representação teórica do que seja a 

responsabilidade: ela, como antecipado supra, consiste, pura e simplesmente, 

na regra de imputação pela qual o direito elege uma pessoa para responder por 

um qualquer revés sofrido por outrem. Em que quer que se vislumbre a figura – 

seja no direito civil, seja no penal, seja mesmo no internacional –, ela jamais 

deixará de apresentar essa sua qualidade de assunção das conseqüências de 

um ato prejudicial. 

Embora o senso comum jurídico já tenha como que consagrado, 

pelo uso indistinto, uma confusão entre as noções de responsabilidade e dever, 

elas não se confundem: este advém de uma prescrição da ordem jurídica a 

alguma pessoa (ou a um grupo de pessoas), relativamente a uma dada 

situação co-existencial; aquela surge da capacidade que o ordenamento tem 

de ligar às conseqüências de um dever descumprido (ou de um dano sofrido) 

uma pessoa, que pelos efeitos do descumprimento deve responder.9 

Elementos teóricos.. Estão sempre ínsitos na idéia de 

responsabilidade os elementos racionalidade, liberdade e imputabilidade (ou 

aptidão passiva de atribunibilidade). 

De fato, só há responsabilidade porque o ser humano age de forma 

racional e, em assim o fazendo, tem a faculdade de, em cada ocasião, 

manifestar a sua liberdade natural de ação, optando por condutas boas ou más 

(assim eleitas pelo direito). Optando pelas primeiras, fruirá da liberdade de 

ação que o ordenamento lhe confere; escolhendo alguma das últimas, chamará 

a si a resposta jurídica adequada. O homem, portanto, só pode ser responsável 

                                                 
8 Em Responsabilidade civil. 9ª edição, revista de acordo com a Constituição de 1.988. Rio de Janeiro: 
Companhia Editora Forense, 1.998 – página 11. 
9 KELSEN, Hans. Obra citada, página 177 e seguintes. 
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porque é a um só tempo racional e (por isso) livre. Exatamente por esse motivo 

é que a responsabilidade civil representa, segundo a acroase de FRANCISCO 

DOS SANTOS AMARAL NETO, uma “contrapartida do poder jurídico da autonomia 

privada”10. 

Presentes a racionalidade do agente (e, por conseguinte, atestada a 

sua liberdade de agir conforme ou contra o direito), poderá sua conduta ser 

chamada à valoração do sistema jurídico; um julgamento positivo terá como 

resposta a indiferença, ao passo que uma apreciação negativa, segundo 

esquemas normativos pré-determinados, ensejará a aplicação da sanção (e 

quiçá da coação), mediante a imputação do comportamento reprovável ao 

agente, pela técnica da responsabilidade que estiver a vigorar. 

Funções.. A responsabilidade tem dupla função na ordem jurídica. 

Primeiro, possui utilidade preventiva, porque visa garantir o respeito a priori à 

lei, constituindo uma advertência normativamente fixada de que o ilícito rende 

conseqüências desvantajosas para o responsável. Segundo, tem qualidade 

reparadora, no sentido de que, uma vez malferida a lei e verificado o dano, a 

responsabilidade fixa o modo de composição dos prejuízos havidos. 

Ambas as funções estão presentes, em maior ou em menor medida, 

tanto na esfera civil quanto na penal; o que lhas diferença é a preponderância 

da utilidade reparadora na responsabilidade civil, e o predomínio do uso 

preventivo na responsabilidade penal. 

Espécies.. Há uma série de classificações sobre a responsabilidade, 

conforme o aspecto eleito para observá-la. 

Quanto à fonte, a responsabilidade civil pode ser contratual ou 

extracontratual. É contratual quando resulta de uma conduta que descura de 

um preceito pactício (o não-cumprimento da avença ou de alguns de seus 

aspectos, ou o cumprimento defeituoso destes e daquela).11 É extracontratual 

                                                 
10 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Verbete “responsabilidade civil” na Polis – Enciclopédia verbo 
da sociedade e do estado. Lisboa: Editorial Verbo, 1.987, página 466. 
11 O citado FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL NETO insere na seara da responsabilidade contractual a res-
ponsabilidade pré-contratual e a pós-contratual (obra citada, página 469). É preferível taxá-las de modali-
dades de responsabilidade aquiliana, eis que elas não advém de uma qualquer disposição da voluntas hu-
mana, senão da própria determinação – estritamente legal – segundo a qual assim os pré-contratantes co-
mo os pós-contratantes fruem de proteção jurídica, quanto a determinados efeitos do contrato ainda não 
formado, ou já extinto. 
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(ou aquiliana, ou delitual), se adsurge da violação de uma obrigação ex lege, 

eficaz independentemente de disposição de vontade. 

Quanto à oponibilidade, ela pode ser subjetiva ou objetiva. É 

subjetiva quando sua caracterização depende da comprovação, em cada caso, 

de que o agente ofensor se houve, na perpetração do dano, com culpa, em 

senso lato (vale dizer: com dolo ou culpa [em senso estrito]). É objetiva quando 

a sua caracterização não está condicionada a uma semelhante prova, 

relativamente ao elemento subjetivo do fautor da ilicitude. 

Quanto à titularidade, a responsabilidade pode ser própria ou de 

outrem. É própria quando vincula o ato ilícito ao seu próprio autor material. É 

de outrem quando não há identidade entre o causador do dano e aquele que 

por ele responderá; há, nessa modalidade, sempre a contingência de que a lei 

expressamente declare o dever de responder pelos atos alheios, como o faz, 

ad exempla, o artigo 932 do Código Civil brasileiro, cujos incisos I e II 

estabelecem a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores, e dos 

tutores e curadores, pelos atos de seus pupilos e curatelados. Também nessa 

qualificação está a responsabilidade das pessoas jurídicas por atos de seus 

funcionários e prepostos. 

Pressupostos.. São pressupostos da responsabilidade o dano, a 

ilicitude e o nexo de causalidade. 

O dano (do latim damnu) é qualquer lesão a um bem juridicamente 

protegido, seja material, seja imaterial – ou, na dicção de JOÃO DE MATOS 

ANTUNES VARELA: “é toda lesão nos interesses de outrem tutelados pela ordem 

jurídica.”12 Embora se costume impropriamente referir a “dano patrimonial” e a 

“dano extrapatrimonial”, essa dicotomia não é tecnicamente correta, pois 

pressupõe o dado – falso – de que os bens imateriais não são assenhorados, 

não estão no patrimônio (conjunto de direitos e interesses) de seu titular. Os 

bens imateriais estão deveras nessa universalidade, e, por isso, afigura-se 

mais próprio falar em dano patrimonial material e dano patrimonial imaterial ou, 

sinteticamente, dano material e dano imaterial.13 

                                                 
12 Em Direito das obrigações: conceito, estrutura e função da relação obrigacional, fontes das obriga-
ções e modalidades das obrigações. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1.977 – página 240. 
13 Na indistinção incorre, entre outros, JEULAND, Emmanuel. Droit des obligations. 2e édition. Paris: Édi-
tions Montchrestien E.J.A., 2.001 – página 58. No direito brasileiro, por todos: GOMES, Orlando. Obriga-
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De regra, a ilicitude do ato há de ser verificada na ação lesiva, a fim 

de que se possa responsabilizar o autor pelos reveses causados; é a norma na 

maior parte dos sistemas de direito civil, e para o ordinário dos casos. Sem 

embargo, a teoria do risco integral torna dispensável a incivilidade da conduta 

para a configuração do dever de responsabilidade: aplicável a doutrina, há o 

débito de responsabilidade sempre que alguém sofrer um dano, 

independentemente de seu fautor ter agido ou não de forma autorizada (os 

corifeus dessa vertente doutrinária a respeito da responsabilidade civil 

consideram eqüitativo que, aquele que frui de determinada situação 

economicamente benéfica, deve ser responsável pelo dano que sua atividade 

causa, posto que licitamente). 

O nexo de causalidade é o liame que liga a conduta do agente ao 

resultado danoso, é a relação de causa e efeito entre ato e dano. É, em suma, 

a junção entre o evento sem o qual o dano não seria verificado e o dano em si. 

O critério mais preciso para a definição do ato ilícito e do nexo de causalidade 

é a técnica da exclusão abstrata: há causalidade de nexo entre ato e dano se, 

mediante exercício de abstração, a retirada do ato da linha temporal dos 

eventos anteriores ao dano faz com que esse último não se configure; 

reversamente, se a aposição do referido ato na mesma concatenação 

intelectiva tiver por condão a reconfiguração do dano, o fato pode com 

segurança ser caracterizado como danoso, e o seu vínculo com o revés, assim, 

pode ser tido como um nexo de causalidade.14 

 

II.b. Um breve histórico da responsabilidade 

 

A responsabilidade, claro, nem sempre teve os contornos que a 

moderna consciência jurídica lhe empresta hodiernamente. Séculos de 

evolução civilizadora foram trilhados para que se chegasse a algo próximo ao 

ideal corrente de responsabilidade. É de ser consignada uma história sumária 

                                                                                                                                               
ções. 11ª edição, revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Companhia Editora 
Forense, 1.997 – páginas 271/273. 
14 A técnica da exclusão abastrada não é, em verdade, uma construção especificamente jurídica – tem 
origem no “método da diferença” na determinação das causas, criado pelo filósofo britânico JOHN STU-
ART MILL. Sobre o assunto, recomenda-se a leitura de COPI, Irving Marmer. Introdução à lógica. Tradu-
ção de Álvaro Cabral. 2ª edição. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1.978 – páginas 339/342. 
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da responsabilidade – mormente a civil, objeto maior de nossa atenção 

presente.15 

Direito e responsabilidade::  ffeennôômmeennooss  ccoonntteemmppoorrâânneeooss.. Como 

acordam os cientistas políticos e os antropólogos jurídicos, sempre que houve 

vida societária houve direito, tomado o termo em seu senso mais elementar 

(uma organização social garantida, em última hipótese, pela força). Ainda que 

os primeiros grupamentos humanos notoriamente não houvessem estruturas 

de comando e regras de convivência precisamente delineadas, poder-se-á 

neles encontrar, em todo caso, o fenômeno jurídico, expresso seja pela 

existência de um líder comunal com reconhecido poder ordenatório, seja pela 

consciência da necessidade de obediência a um conjunto de preceitos 

coletivamente aceitos, seja por ambos os fatores. Assim, ainda que não se 

tenha caracterizado o Estado, ou mesmo um ordenamento jurídico 

sistematizado (esse e aquele, deveras, só surgem milhares de anos após as 

primeiras organizações humanas), pode ser vislumbrado, nas vetustas 

sociedades, uma espécie de proto-direito, ou um direito em estado de 

formação. 

Se se tomam os conceitos da teoria jurídica de forma lata, pode-se, 

portanto, perceber que o direito é uma constante na história humana, e não por 

outra razão se costuma afirmar que ubi societas, ibi jus: onde há sociedade, o 

direito está. 

Como descrito na seção anterior, contudo, a ordenação jurídica da 

conduta humana jamais prescindiu de seu aspecto de garantia – a sanção, 

como conseqüência do não-cumprimento do padrão de comportamento, e a 

coação, como decorrência possível do sancionamento. Demais disso, se uma e 

outra são indissociáveis do direito em si, também o é a técnica de imputação 

da resposta (desagradável) do poder reitor ao indivíduo ou à coletividade 

violadora da norma. Sumariamente, dir-se-ia que o direito nunca deixou de ser 

sancionador e potencialmente coativo – e que, adicionalmente, sempre careceu 

de um juízo sobre como e (principalmente) sobre quem deveria ser jactada a 

                                                 
15 Uma ótima resenha do assunto pode ser encontrada em BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. 8a 
edição, revista e atualizada por Achilles Beviláqua. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1.954 – pá-
ginas 31/42. 
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sanção e a coação. Esse juízo é a responsabilidade, que diz respeito à 

abrangência subjetiva passiva do evento de violação da norma. 

Responsabilidade primitiva.. De um modo geral, duas notas 

caracterizam a responsabilidade do direito primitivo – ou, mais precisamente, 

da generalidade dos direitos primitivos –: a coletividade e a indistinção de 

espécies. 

De início, a responsabilidade era coletiva, pois que o próprio direito 

era essencialmente um fenômeno coletivo (subjetivamente considerado). A 

conduta de cada indivíduo, nas agremiações antigas, era tida como imputável à 

comunidade à qual o agente pertencia, e se um membro de uma família (ou 

clã, ou tribo etc) agia em afronta ao direito rudimentar, causando dano a um 

membro de um outro grupo semelhante, todo esse era reputado lesionado em 

suas faculdades, e tinha a prerrogativa de vingar-se sobre qualquer unidade do 

conglomerado social do qual partiu a agressão. A responsabilização era, assim, 

coletiva – e implicava, em decorrência desse caráter trans-individual, em uma 

solidariedade ativa e passiva das ofensas e vinganças (a punição do delito de 

qualquer pessoa de uma estirpe poderia ser vindicada de cada uma delas).16 

Além disso, havia uma indistinção entre responsabilidade civil e 

penal: a divisão didática de esferas que atualmente se tem presente na ciência 

jurídica não era clara nos ordenamentos primários – e isso quando existia, pois 

de início ela não se configurava em absoluto. Os direitos germânicos, por 

exemplo, não conheciam diferença entre obrigações advindas de contrato e 

aquelas surgidas da prática de delitos: comumente, o descumprimento de 

ambas ocasionava exatamente os mesmos efeitos jurídicos.17 A generalidade 

dos sistemas europeus possuía indistinções homólogas. 

É de ser ressaltado que ambas as notas sobreviveram, em maior ou 

em menor grau, até mui recentemente, a despeito da penetração de corolários 

jurídicos do humanismo cristão nos sistemas de direito ocidentais. Disso se 

trata em diante. 

                                                 
16 É o que concebe MIGUEL MARIA DE SERPA LOPES, em Curso de direito civil. Volume V: fontes acon-
tratuais das obrigações; responsabilidade civil. 4ª edição revista e atualizada pelo Professor José Serpa 
Santa Maria. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1.995 – páginas 164/165. 
17 JOHN GILISSEN aponta que a Lei Sálica descreve, em seu título De re prestita, as medidas jurídicas apli-
cáveis ao caso de não-reembolso de uma soma emprestada, que são idênticas às providências a serem 
tomadas na hipótese de não-restituição de uma coisa roubada (em Introdução histórica ao direito. 3ª edi-
ção. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2.001 – página 751) 
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Responsabilidade civil: origem legislativa, evolução jurisprudencial.. 

Os primeiros rascunhos de uma dogmática da responsabilização civil estão no 

multimilenar Código de Ur-Nammu (datado de 2.050 a.C., aproximadamente), 

que, disciplinando a sociedade dos sumérios, sancionava com o pagamento de 

multas argênteas a prática de certos delitos civis (por exemplo, cortar 

membros, ossos ou cartilagens de outras pessoas eram atos reprimidos com 

sanções pecuniárias tais). 

As origens da responsabilidade são, por igual, achadas no Código 

de Hammurabi (1.792-1.750 a.C.), embora nele se fizessem presentes mais 

hipóteses de regulamentação da pura e simples vingança pessoal. Nada 

obstante, os parágrafos 209, 211 e 212 previam multas civis para casos de 

lesões a bens como vida e integridade física (tomando em conta o status social 

do ofensor e da vítima para a determinação do valor da reparação). 

O Código de Manava-Dharma-Sastra, igualmente conhecido como 

Código de Manu, veiculava previsões para a reparação dos danos que 

decorressem de alguns fatos típicos (dar em casamento uma “donzela com 

defeitos”, sem prevenir o noivo disso; proclamar a incastidade de uma jovem; 

julgar erroneamente uma pessoa, na qualidade de magistrado etc); a todas 

essas ações correspondia uma multa. 

Também a Lei das XII Tábuas (entre 451 e 449 a.C.) trazia esboços 

de uma preocupação – posto bem rudimentar – com a reparação dos danos: 

possibilitava o manejo da actio de paurerie contra o proprietário do animal que 

danificasse a coisa alheia, da actio de pastu pecoris, proponível contra o dono 

do animal que pastasse em imóvel de outrem e da actio de arboris succisis, 

interponível em desfavor de quem cortasse arvores de terceiros, causando 

prejuízo.18 

Mas a vulgata histórica do direito costuma apontar a origem da 

responsabilidade especificamente civil no patrimônio jurídico ocidental com a 

edição da Lex Aquilia, havida em meados do Século III a.C.19 Tão disseminada 

é essa tese que a expressão “responsabilidade aquiliana” findou por assumir, 

                                                 
18 NOGUEIRA, Adalício Coelho. Introdução ao direito romano. 2º volume. Rio de Janeiro: Companhia 
Editora Forense, 1.971 – página 169. 
19 A imprecisão relativamente à origem da Lei é consenso na literatura jurídica; ver, por todos, BRETONE, 
Mario. História do direito romano. Lisboa: Editorial Estampa Limitada, 1.990 – página 153. 
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no jargão das academias e dos foros, o sentido de responsabilidade civil 

extracontratual. A proposição de que a citada lei deu início a uma disciplina 

organizada das reparações civis, entretanto, não é integralmente veraz.20 

A Lei Aquília adveio de um plebiscitum proposto pelo Tribuno da 

Plebe AQUILIUS – daí o nome –, e aprovado para vigor geral. Destinava-se o 

diploma a estabelecer sanções para um certo rol definido de delitos de ordem 

privada, catalogados legalmente sob a rubrica de damunm iniuria datum (algo 

como “danos causados ilicitamente”). Dispunha a norma, por exemplo, que a 

provocação da morte de escravos e animais pertencentes a outrem era punível 

com multa, desde que o evento fosse causado pelo contato direto do corpo do 

delinqüente com o bem lesionado (corpore) ou pela ação de coisa sob seu 

controle (corpori). A coima era fixada considerando-se o valor máximo que a 

res inutilizada atingira no mês ou no ano anterior – conforme a espécie da 

coisa destruída. Embora se destinasse a pena pecuniária à pessoa cujo 

patrimônio fora maculado, a Lei não pode ser considerada em rigor como 

instituidora de um dogma normativo de responsabilidade estritamente civil, por 

seu caráter ambíguo. 

A jurisprudência romanista, no curso dos séculos seguintes, perfez 

serena ampliação do alcance da Lex Aquilia, de sorte a que a punição por 

danos prevista naquele documento legal passasse a abranger, por 

interpretação analógica, não apenas os prejuízos tipificados, mas qualquer 

espécie de dano causado a bens de outrem, quando o agente procedesse 

contrariamente ao direito. Mesmo sob a extensão jurisprudencial, entretanto, 

não se considera, em doutrina, que uma responsabilidade civil tenha sido 

inaugurada pela nova exegese da norma aquiléia, pois ainda nessa fase se 

reputava que a sanção ao dano tinha caráter reparatório e punitivo de delitos 

privados (e não somente reparatório, ou preponderantemente reparatório). 

Entretanto, tem-se como certo que o sancionamento dos atos 

delitivos civis foi, nesse processo de alargamento dos efeitos da provecta lei 

romana, tomando mais o caráter civil, perdendo paulatinamente o penal.21 O 

                                                 
20 Assim: GILISSEN, John. Obra citada, páginas 750/753. 
21 Houve tempo, contudo, em que a responsabilidade pela prática de determinados atos tinha caráter alter-
nativo: diante de uma violação, o lesado poderia, em casos específicos, optar entre a ação privada de repa-
ração e o procedimento criminal público. Assim, NOGUEIRA, Adalício Coelho. Obra citada, página 171. 
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surgimento da responsabilidade como uma instituição jurídica, pois, é cursor, e 

não estanque em algum ponto da evolução da ciência do direito. Esse evolver 

foi um tanto lento nas centúrias que se seguiram à norma de AQUILIUS, e se 

considera que a fixação de uma noção mais precisa da responsabilidade civil 

se operou entre os Séculos XVI e o início do Século XIX. 

A responsabilidade civil moderna.. Precisamente no início daquele 

período oitocentista é que o mais importante diploma jurídico privatista da 

modernidade foi lavrado. Trata-se do Código Civil francês de 21 de março de 

1804. O Code Napoleon, sob a inspiração do direito romano bizantino, listou o 

delito e o quase-delito como fontes de obrigações; seu célebre artigo 1382, 

sede principal da matéria, preceitua que “tout fait quelconque de l'homme, qui 

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer”22 A regra, que é lastrada no princípio segundo o qual “o homem é o 

garante de qualquer ação sua” – preceito áureo para os codificadores, de 

ascendência intelectual liberal e iluminista23 –, representa o marco inaugural da 

responsabilidade civil moderna. Ainda que a matéria tenha merecido do códex 

não mais que cinco artigos – do já citado 1382 ao 1386 –, a temática fora de 

fato inaugurada com aquele corpo de leis, tendo a jurisprudência francesa 

ampliado sobremaneira a extensão da literalidade dos dispositivos. 

A obra dos legisladores, acadêmicos e julgadores gauleses não ficou 

adstrita ao território respectivo, tendo exercido enorme influência em muitos 

dos marcos legislativos nascidos no movimento da grande codificação do 

Século XIX, e em vários dos mais recentes. 

O Código Civil alemão de 24 de agosto de 1.896 (cognominado 

Bürgerliches Gesetzbuch), que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1.900, 

consagra, à sua forma, a norma geral da reparabilidade; a primeira parte de 

seu § 823 dispõe, efetivamente, que “wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 

den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 

                                                 
22 Em vernáculo: “qualquer ação humana que cause a outrem um prejuízo obriga à reparação deste por 
parte daquele por cuja culpa tal ação aconteceu.” 
23 EMMANUEL JEULAND, contudo, ressalta a origem eminentemente cristã do cânone geral da responsabi-
lidade: “L’ancien droit français va progressivement évoluer vers um principe général. Ce sont deux idées 
chrétiennes qui sont à l’origine de cette évolution: l’idée que l’on doit répondre de ses actes c’est-à-dire 
de ses fautes et de ses péchés, et l’idée que l’on doit accepte les épreuves de la vie.” (obra citada, página 
170). 
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Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens verpflichtet.”24 

Contemporaneamente ao BGB, o Código Civil espanhol de 26 de 

maio de 1.889 fixou no direito ibérico o cânone da responsabilidade de maneira 

mais lacônica, semelhante à do sistema de leis da França; seu artigo 1.902, 

assim, estatui que “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 

Na Suíça, o Código Civil de 10 de dezembro de 1.907 foi 

complementado pela Lei Federal de 30 de março de 1911, que aprovou o 

Código Federal Suíço de Obrigações (Livro Quinto do Code Civil Suisse); o 

diploma helvético, que entrou em vigor no dia 1º de março de 1.912, estatuiu, 

em seu artigo 41, que “celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à 

autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le 

réparer”25, dispondo ainda que “celui qui cause intentionnellement un dommage 

à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer”26 

(partes 1 e 2, respectivamente). A norma, constata-se, a par de repetir o 

tradicional princípio domatiano, vaticinou também a ressarcibilidade de atos 

lesivos aos costumes (embora somente no caso de dolo) – o que não se tem 

nos demais códigos da época. 

Mais recentemente, o Código Civil Italiano, de 16 de março de 1.942 

– que substituiu o Codice Civile de 1865 –, também adotando formula que 

remete mais à velha norma francesa, dispôs, em seu artigo 2.043, que 

“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).”27 

No Brasil, o direito anterior à codificação do início do Século XX não 

regulava de forma ordenada o instituto da responsabilidade; as ordenações 

reinóis confundiam mesmo as noções de reparação, pena e multa. Nada 

                                                 
24 Em português: “quem quer que intencionalmente ou negligentemente viole, contrariamente à lei, a 
vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade ou qualquer outro direito de outrem deverá ser res-
ponsabilizado pelo dano que assim ocorreu com a parte prejudicada.” 
25 “Aquele que causa, de maneira ilícita, um dano a outrem, seja intencionalmente, seja por negligência 
ou imprudência, é obrigado a repará-lo.” 
26 “Aquele que causa intencionalmente um dano a outrem por fatos contrários aos costumes é igualmente 
obrigado a repará-lo.” 
27 Ou, na língua pátria: “qualquer fato doloso ou culposo que causou a outrem um dano injusto, obriga 
àquele que cometeu o fato à reparação do dano”. 
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obstante, vê-se que o já Código Criminal do Império, de 16 de dezembro de 

1830, mostrou alguma preocupação com o tema – embora lhe fosse estranha a 

matéria –, dedicando todo o Capítulo IV de seu Título I à “satisfação do damno” 

(artigos 21 a 32), conferindo assim aos magistrados elementos que poderiam 

ser utilizados quando da apreciação de problemas relativos à responsabilidade 

civil. 

Também ainda antes da codificação tivemos o Decreto nº 2.681, de 

17 de dezembro de 1.912, que versava sobre a responsabilidade civil das 

estradas de ferro. Sem embargo da especificidade do objeto da norma, a 

jurisprudência – mais uma vez – desempenhou o seu papel criador, valendo-se 

das disposições do diploma em casos alheios à temática do transporte 

ferroviário. Essa extensão deu renovado ânimo ao decreto, que permaneceu 

como um importante marco normativo no que tange à responsabilidade civil, 

mesmo após o advento do Código de direito comum. 

No dia 1º de janeiro de 1.916, então, foi sancionado o Código Civil 

brasileiro, que, com notável ascendência no Código Napoleão, veiculava, em 

seu artigo 159, primeira parte, o princípio genérico da responsabilidade, 

aduzindo que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 

imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar 

o dano.”28 Incorporou, a par disso, uma tentativa de sistematização de 

problemas cruciais à reparação dos danos, como a verificação do elemento 

subjetivo do ofensor e as formas pelas quais deveria ser operada a 

indenização, bem como a liquidação do dano (artigos 1.518/1.532 e 1.537 a 

1.553). 

A evolução das relações sociais havida no curso do conturbado 

Século XX reclamou, porém, uma revisão da codificação primaz, e foi esse 

ânimo evolutivo que deu a tônica do que viria a ser a renovação do códex. 

Após nada menos que vinte e sete anos de tramitação em ambas as casas 

legiferantes, adveio a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 

(publicada no Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2.002), que instituiu o 

                                                 
28 Inobstante a inspiração no Code Napoleon, vê-se que o legislador de 1.916 preferiu a locução “violar 
direito, ou causar prejuízo a outrem” à francesa “causar um dano”; segundo SÍLVIO RODRIGUES, a últi-
ma seria preferível, pois possibilita a incidência da regra de responsabilidade naqueles casos em que, 
mesmo não existente o ilícito, há o dano de ser reparado (assim: Direito civil. Volume 4: responsabilidade 
civil. 14ª edição, atualizada. São Paulo: Editora Saraiva, 1.995 – páginas 13/14). 
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novo Código Civil brasileiro. Atento às necessidades atuais da sociedade, o 

legislador dedicou todo o Título IX do Livro I de sua Parte Especial para tratar 

do tema da responsabilidade civil, o que fez em um conjunto sistematizado de 

nada menos que vinte e sete artigos (artigo 927 a artigo 954). 

O título é inaugurado, como evidente, com o preceito geral da 

reparabilidade, de inspiração francesa; no artigo 927, caput, assim, pode-se ler 

que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Traz, ademais, o reconhecimento da responsabilidade 

sem culpa (artigo 927, parágrafo único); a fixação por eqüidade da reparação 

em determinados casos de responsabilidade por ato de terceiro (artigo 928); a 

responsabilidade do empresário e da empresa por danos causados por 

produtos advindos da atividade empresarial (artigo 931); a transmissibilidade 

do direito à indenização civil (artigo 943) e uma série de outras disposições, 

dentre as quais é de ser ressaltada, pela pertinência com o núcleo desse 

trabalho, aquela que reconhece a indenizabilidade da injúria, da calúnia e da 

difamação (artigo 953) – que é corolário da regra da reparabilidade geral do 

dano exclusivamente moral, aceita pelo preceito inserto na Parte Geral, Livro 

III, Título II, que aduz que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

Sumariamente, pois, pode-se atestar, pela breve análise que se 

perfez do evolver histórico da responsabilidade, que, nos primórdios jurídicos 

da humanidade, ela possuía uma qüididade coletiva, penal e objetiva, tendo-se 

transmudado, em sua lenta evolução, em uma responsabilidade individual, civil 

e subjetiva. 

No que toca especificamente à responsabilidade civil, pode-se 

destacar a existência de tendências irrefreáveis no direito moderno – não 

apenas no brasileiro, mas também no comparado –, de uma especialização e 

de uma universalização da responsabilidade civil. Pela primeira inclinacão, vai-

se observando o tratamento cada vez mais minudente e setorizado das 

situações que ensejam a necessidade de composição dos danos (mediante, 

inclusive, a edição de diplomas normativos específicos, como leis relativas ao 

consumo, aos serviços públicos, aos contratos de trabalho etc). Pela segunda 

propensão, o direito caminha em direção a uma abrangência cada vez mais 
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lata e totalizante dos casos de dano, remediando-os a todos (por vezes à custa 

de pessoas e coletividades não imediatamente envolvidas na causação dos 

males). Tem-se, assim, uma tendência à plenificação da possibilidade de 

composição dos males causados aos membros da comunidade nacional – tudo 

o que é causado em desfavor de um direito, qualquer que seja a sua natureza, 

torna-se alvo da cada vez mais abrangente tutela judicial.  

 

II.c. Responsabilidade civil e penal: interconexões na dogmática legal 

brasileira 

 

Se é autônoma a esfera cível da penal, há, no que tange à 

responsabilidade, conexões que não podem deixar de ser mencionadas.29 

Na dogmática jurídica nacional a regra é a da independência das 

instâncias, mas se a existência do fato ilícito e a sua autoria estiverem 

determinadas por decisão havida no juízo penal, o juízo cível não pode receber 

querelas que versem sobre um ou ambos os assuntos (Código Civil, artigo 

935); há, no caso, coisa julgada. Reversamente, contudo, o reconhecimento 

judicial da presença de quaisquer das excludentes de antijuridicidade penal é 

determinante para o magistrado cível; assim o determina o artigo 65 do Código 

de Processo Penal, que estatui que: “faz coisa julgada no cível a sentença 

penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em 

legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular 

de direito.” Por outro lado, ainda que se verifique uma absolvição criminal, a 

ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, 

reconhecida a inexistência material do fato; também não impedem a demanda 

civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a 

decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir 

que o fato imputado não constitui crime (Código de Processo Penal, artigos 66 

e 67). 

A sentença penal condenatória é tida, no âmbito do processo civil, 

como título executivo judicial (Código de Processo Civil, artigo 475-N, inciso 

                                                 
29 Embora não atualizado, um bom sumário sobre a questão pode ser encontrado em LOPES, Miguel Maria 
de. Obra citada, páginas 417/421. 
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II30); podem promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da 

reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros 

(Código de Processo Penal, artigo 63). Embora evidentemente não haja 

litispendência entre as demandas que correm nos foros cíveis e criminais, uma 

vez intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso 

desta, até o julgamento definitivo daquela (Código de Processo Penal, artigo 

64, parágrafo único).  

                                                 
30 Incluído pela Lei Federal nº 11.232, de 22 de dezembro de 2.005; a norma correspondente, antes da 
última reforma do processo civil, se encontrava no art. 584, inciso II do Código Buzaid, e possuía exata-
mente o mesmo teor. 
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III. A REPARABILIDADE DOS DANOS MORAIS 

 

III.a. Danos morais: conceito 

 

A doutrina é prolífica no conceituar dos danos morais. 

Focando a caracterização do dano moral nas prerrogativas sobre as 

quais ele incide, ORLANDO GOMES o define como “o constrangimento que 

alguém experimenta em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, 

ilicitamente produzida por outrem”31. Procurando conceituar os reveses 

espirituais de forma minudente, WILSON MELO DA SILVA, os concebe como 

“lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor 

econômico”32. MARIA HELENA DINIZ elege essa nota da não-patrimonialidade dos 

direitos atingidos para revelar o dano moral por exclusão, tomando-o como a 

“lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada 

pelo fato lesivo”33. No mesmo sentido exclusivo, SÍLVIO RODRIGUES os define 

como aqueles que ocorrem “quando o prejuízo experimentado pela vítima não 

repercute na órbita de seu patrimônio”34. 

Dos enunciados dos dois últimos lentes pode-se, desbastada uma 

sutil divergência terminológica, extrair um conceito que se coadune com os 

pressupostos técnicos adotados no presente trabalho. Os danos morais, assim, 

podem ser tidos como aqueles que as pessoas físicas ou jurídicas 

experimentam em seu patrimônio imaterial, exclusivamente. Noutros termos, 

podem ser havidos como todos os danos que são dirigidos contra faculdades 

integrantes da universalidade de bens intangíveis reconhecidos aos sujeitos de 

direito. 

Se bem que sintética, a formulação compreende a figura jurídica na 

integralidade de seus contornos atuais – doutrinários, legislativos e 

jurisprudenciais. 
                                                 
31 Obra citada, página 271. 
32 Em O dano moral e sua reparação. 3ª edição, revista e ampliada (edição histórica). Rio de Janeiro: 
Companhia Editora Forense, 1.999 – página 01. 
33 Em Curso de direito civil brasileiro. 7º volume: responsabilidade civil. 11ª edição, aumentada e atuali-
zada. São Pauo: Editora Saraiva, 1.997 – página 81. 
34 Obra citada, página 32. 
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III.b. Sobre a natureza do problema da reparabilidade dos danos morais 

 

O resguardo às prerrogativas imateriais das pessoas não é 

fenômeno onipresente ou constante no direito, seja em espaço, seja em tempo. 

Há uma notável diversidade no tratamento da matéria, variando de 

ordenamento a outro; mesmo naqueles em que os direitos por assim dizer 

“espirituais” são protegidos, eles não o são sempre, havendo uma casuística a 

ser considerada. 

Realmente, embora os delitos civis e penais relacionados aos 

chamados direitos imateriais da personalidade tenham sido objeto de tutela 

legal mais ou menos constante nos últimos tempos, já na contemporaneidade 

houve ordens jurídicas – e ordens jurídicas válidas, dotadas de muito mais que 

o mínimo de eficácia que é necessário à sua caracterização existencial – que 

não deferiam às manifestações do espírito um grande apreço (como, por 

exemplo, a generalidade dos ordenamentos de suporte a sistemas de 

economia planificada35, dentre os demais sistemas totalitaristas). Mesmo, aliás, 

as ordens jurídicas democráticas, que conferem ampla proteção às faculdades 

imateriais da personalidade, toleram, por razões políticas, que ao direito à 

honra, à imagem e à respeitabilidade se superponham alguns outros, em 

determinados casos, nos quais a proteção a esses especiais atributos da 

pessoalidade é tida como menos importante – isso quando esses mesmos 

atributos não são considerados violados em absoluto.36 

                                                 
35 Relatos das mais variadas humilhações legalmente amparadas pelos sistemas de direito de origem e 
orientação marxista-leninista podem ser vistos em COURTOIS, Stéphane; WERTH, Nicolas; PANNÉ, Jean-
Louis; PACZKOWSKI, Andrzej; BARTOSEK, Karel; e MARGOLIN, Jean-Louis. O livro negro do comunismo: 
crimes, terror e repressão. Com a colaboração de Remi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves 
Santamaría e Sylvain Boulouque. Tradução de Caio Meira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertrand 
Brasil Ltda., 2.005. 924p. Para muitos dos países cujos sistemas não foram abordados na obra citada, con-
ferir COURTOIS, Stéphane (direção). Cortar o mal pela raiz! História e memória do comunismo na Euro-
pa. Tradução de Caio Meira. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil Ltda., 2.006. 588p. 
36 É o caso, verbi gratia, dos delitos de injúria e difamação, que, em nosso vigente direito pátrio, não se 
reputam verificados a) quanto às ofensas irrogadas em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu 
procurador; b) quanto às opiniões desfavoráveis da crítica literária, artística ou científica [salvo quando 
inequívoca a intenção de injuriar ou difamar]; e c) quanto aos conceitos desfavoráveis emitidos por servi-
dores públicos, em apreciações ou informações que prestem no cumprimento de dever de ofício [Código 
Penal brasileiro, artigo 142, incisos I, II e III]. Também na Lei de Impresa e no Estatuto da Advocacia há 
exceções. 
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Em rigor, pois, pode ser estabelecido como uma constante jurídico-

sociológica que a maior ou menor proteção à honradez, à reputação e a 

qualidades semelhantes variam de acordo com o contrabalanceamento mútuo 

dos valores da liberdade (liberdade de ação, em geral) e dos demais direitos 

pessoais na hermenêutica que os operadores fazem da decisão política 

fundamental da sociedade. Noutras linhas, pode-se afirmar que o grau de 

amparo aos direitos da honorabilidade e dos demais “direitos morais” em um 

sistema jurídico é diretamente proporcional à estima que ele jacta sobre o 

necessário refreamento que deve incidir sobre a livre expressão da vontade 

humana; esta, que não é exercida com absolutidão em nenhuma organização 

societária, há de ter, em nome de outros direitos fundamentais, alguns 

temperamentos. Conhecer o seu teor e sua extensão é essencial para saber 

em que situações a liberdade inata ao homem deve receber contenção. 

A forma como lei, doutrina e jurisprudência ponderaram esse conflito 

de interesses na evolução do direito deve ser analisada. 

 

III.c. A reparação dos danos morais: sua evolução, inclusive no Brasil 

 

III.c.1. Danos morais: seus primórdios, sua negação e sua afirmação 

 

A doutrina mais minudente vê já nos esforços jurídicos mais remotos 

as primeiras preocupações com o provimento de soluções técnico-jurídicas 

para os conflitos intersubjetivos que acarretavam danos ao espírito do 

prejudicado. Assinala-se, por exemplo, a presença desse tento primordial ainda 

no Código de Ur-Nammu, no que essa lei suméria previa o pagamento de 

quantias de metal nobre como forma de o autor do dano compensar a prática 

de determinados males.37 

O Código de Hammurabi continha normas peculiares para a 

“reparação” dos danos morais: os bruxedos, por causadores de dor espiritual, 

eram sancionados com a morte do enfeitiçador; as lesões corporais e danos 

físicos de toda sorte eram respondidas pela lei com a atribuição, ao agressor, 

de mal idêntico – talis – ao cometido contra a vítima. Mas havia, ao lado da 

                                                 
37 A recensão histórica contida no presente capítulo advém, em grande parte, de SILVA, Wilson Melo da. 
Obra citada, página 11 e seguintes. 
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barbárie da vendeta juridicamente amparada, regras que previam a 

compensação econômica pelos danos sofridos – normas como a do preceito 

209, que dispunha que “se um homem livre ferir a filha de um outro homem 

livre e, em conseqüência disso, lhe sobrevier um aborto, pagar-lhe-á dez ciclos 

de prata pelo aborto.” 

O Código de Manu possuía, da mesma forma, previsões esparsas 

para a compensação pecuniária de males havidos, então, como causadores de 

distúrbios emocionais: as já referidas ações de dar ao casamento mulher 

deflorada, de caluniar uma mulher imaculada, e de cometer erros no 

julgamento de outrem, todas elas eram previstas pela ordem como fatos 

geradores do direito à reparação. 

Quanto à antiga civilização dos helenos, há indicações históricas de 

que ela conhecia a reparação dos danos morais. Dentre tais registros, colhe-se 

o de HOMERO que, em sua Odisséia, narra a mitológica traição de Afrodite, 

esposa do coxo Hefesto, com o viril Ares; capturando os adúlteros no leito 

conjugal, o infeliz marido os leva a uma assembléia de deuses pagãos, que 

arbitram multa em favor do atraiçoado esposo, em troca da liberdade dos 

ofensores de sua honra. O autor descreve o concílio divino: 

Eis que ao vestíbulo os deuses já chegam, dadores de 
prendas. Ao contemplar o artifício, que Hefesto astucioso 
forjara, em gargalhada atroante romperam os deuses 
beatos. Entanto, um deles aos outros se inclina, e 
maldoso profere: 
“Vício nenhum produz bem; ao veloz pode vencer o 
moroso; tal como Hefesto que, embora claudique, 
alcançou facilmente Ares, que todos os deuses do Olimpo 
ultrapassa no curso. Coxo, de fato, mas hábil; a multa vai 
o outro pagar-lhe.” 
Dessa maneira, em colóquio, entre si tais conceitos 
diziam. Disse para Hermes Apolo, nascido Zeus, o 
seguinte: 
“Hermes, ó filho de Zeus, mensageiro e dador de 
presentes, desejarias sentir-te enleado nas fortes cadeias, 
tendo ao teu lado, deitada no leito, a divina Afrodite?” 
Dando-lhe logo a resposta, retruca-lhe o guia brilhante: 
“Ó Rei Apolo, que longe remessas as setas, prouvera que 
tal se desse, com três vezes mais desses elos em torno, e 
os deuses todos e as deusas à volta estivésseis olhando, 
contanto que me deitasse no leito com a áurea Afrodite.” 
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Num cascalhar de risadas os deuses eternos rebentam. 
Entre eles todos, somente Posido não ria, pedindo ao 
fabro Hefesto notável que de Ares os elos tirasse. E, 
começando a falar, lhe dirige as palavras aladas: 
“Solta-o; prometo, na frente dos deuses, que a soma 
devida paga terás dentro em breve, conforme o desejas e 
é justo”.38 

No que se refere a Roma, sem embargo das divergências 

doutrinárias nesse sentido, pode-se consignar que ela conheceu 

indubitavelmente a noção básica do que seria a composição dos danos 

imateriais. Possuíam os romanos o regramento sobre o delito privado de 

injuria, que consistia em proceder voluntariamente, ofendendo a honra ou o 

bom nome de um homem livre. O ilícito era multiforme – poderia perpetrar-se 

pluribus modis –, mas sempre atingia bens resultantes da personalidade da 

vítima. O titular do direito violado, assim, podia valer-se da actio injuriarum 

aestimatoria ou da ação da Lex Cornelia para, em um e noutro caso, reclamar 

o arbitramento judicial de uma indenização. 

Nada obstante as oposições feitas por GAIO, ULPIANO e PAULO à 

reparabilidade dos danos morais, encontram-se também na Lei das XII Tábuas 

ao menos duas referências a respostas do sistema daquele diploma a fatos 

espiritualmente lesivos: a atribuição da pena capital àquele que recitasse 

publicamente ou compusesse versos injuriosos ou difamatórios e da pena de 

pagamento de sestércios pela prática de injúria real contra outrem. 

O direito da Santa Sé, pelo Código Canônico de 27 de maio de 

1.917, consagrou a reparação dos danos imateriais, ao tratar da violação do 

contrato esponsalício; o § 3º do cânone 1.017, efetivamente, estatui que “at ex 

matrimonii promissione, licet valida sit nec ulla iusta causa ab eadem implenda 

excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen 

ad reparationem damnorum, si qua debeatur.”39 Por igual, o § 1º do cânone 

2.354 alberga a reparação dos reveses não-materiais, no que dispõe que 

“laicus qui fuerit legitime damnatus ob delictum homicidii, raptus impuberum 

alterutrius sexus, venditionis hominis in servitutem vel alium malum finem, 

                                                 
38 Em Odisséia. Tradução em versos de Carlos Alberto Nunes. Ilustrações das entradas dos cantos de 
John Flaxman. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint S.A., 1.993 – Canto VIII, versos 325/348. 
39 “Não advém, contudo, da promessa de matrimônio, posto válida e sem nenhuma justa causa escusado-
ra de seu descumprimento, uma ação com força suficiente para levar à celebração do casamento; há 
ação, contudo, para o direito de solicitar a reparação dos danos.”  
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usurae, rapinae, furti qualificati vel non qualificati in re valde notabili, incendii vel 

malitiosae ac valde notabilis rerum destructionis, gravis mutilationis vel 

vulnerationis vel violentiae, ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis 

ecclesiasticis et a quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat, firmo onere 

reparandi damna.”40 Há dispositivos outros sobre a matéria, como os dos 

cânones 2.210, § 1º, 2.343, 2.355 et alii. As leis religiosas dos povos hebraicos 

possuem também regras destinadas à reparação dos danos morais.41 

No direito francês, a jurisprudência admitiu a reparabilidade dos 

danos morais após o início do Século XIX42; em doutrina, entretanto, se pode 

encontrar a defesa da tese da reparabilidade já no último quartel do Século 

XVIII, mais precisamente em 1.775, com o célebre Traité des injures de 

DAREAU.43 Posto em vigor o Código Civil francês de 21 de março de 1804, 

passaram os doutos a ter mais um recurso para a defesa da ressarcibilidade 

dos danos imateriais, que estariam compreendidos  na expressão genérica “un 

dommage” do artigo 1382; HENRI DE PAGE, nesse sentido, concebe que o 

substantivo, em sua formulação codificada, abrange qualquer revés – mesmo, 

portanto, o puramente moral.44 

Os povos da Confederação Alemã já tinham o reconhecimento, em 

diplomas esparsos, da possibilidade de indenização dos danos abstratos, 

admitida no Livro 6, §§ 112/114 do Preussiches Allgemeines Landrecht, o 

Código da Prússia, e no § 190 do Sächsisches Bürgerliches Gezetzbuch, o 

Código Civil da Saxônia. 

Sob a égide do Bürgerliches Gesetzbuch, de 24 de agosto de 1.896, 

admitia-se a reparação casuística apenas nos casos dos §§ 847 e 1300 e 253, 

segunda parte. E o § 253, primeira parte, tratando dos immaterieller schaden 

(danos imateriais), determinava que só se poderiam demandar indenizações 

por danos intangíveis nos casos em que a lei expressamente o previsse: 
                                                 
40 “O laico que houver sido regularmente condenado por crime de homicídio, de rapto de menores impú-
beres de ambos os sexos, de venda de uma pessoa destinada à escravidão ou a qualquer outro fim mau, 
de usura, de roubo, de furto qualificado, ou não, em matéria de grande importância, de incêndio ou de 
destruição intencional de coisas, se em grande quantidade, de mutilações, de lesões ou violências graves, 
será, por isso mesmo, excluído de todos os atos eclesiásticos legítimos, bem como de qualquer cargo que 
possa ter na Igreja, permanecendo intocada a sua obrigação de reparar os danos.” 
41 Sobre o tema: SILVA, Wilson Melo da. Obra citada, páginas 39/48. 
42 JEULAND, Emmanuel. Obra citada, página 58. 
43 A referência é de CARBONNIER, Jean. Droit civil. Tome 4: Les obligations. 21e édition refoundue. Pa-
ris: Presses Universitaires de France, 2.000 – página 365. 
44 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, página 53. 
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“wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung 

in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.”45 

Nada obstante, o Bundesgerichtshof – a Corte Federal de Justiça da 

Alemanha – expandiu a indenizabilidade dos danos não-materiais para que 

também os danos à honra pudessem ser de uma tal forma tutelados. Fê-lo o 

Tribunal como uma outorga exegética contra legem (dada a vedação já aludida 

da primeira parte do § 253), lastrada embora no artigo 1º da Constituição 

Germânica, que alberga o princípio da dignidade humana – princípio do qual, 

por necessidade lógica, decorreria a proteção aos direitos morais possibilitada 

pela admissão das ações indenizatórias. FRANZ WIEACKER, a respeito, consigna 

que “o reconhecimento do dano imaterial em ligação com o do direito geral da 

responsabilidade levou a um recuo perante a doutrina da diferença, no caso de 

indenização dos danos patrimoniais e à introdução de zonas de fronteira entre 

o dano patrimonial puro e o prejuízo de possibilidades sociais de valorização 

(soziale Geltungsmöclichkeit): o BGH reconhece atualmente a indenização por 

danos pela diminuição do prestígio social.”46 

Tão eloqüente, aliás, é o atual reconhecimento do direito à 

reparação de danos pela violação dos direitos da personalidade que mesmo os 

exegetas de um direito baseado em um código que não os conhece 

nominalmente47 defendem a reparação; ANDREAS VON TUHR, por exemplo, cita 

que “entre los derechos que se hallan protegidos por estas normas cuéntanse, 

muy em primer término, los derechos de la personalidad. Toda violación de 

estos derechos, siempre y cuando que sea arbitraria y culposa, engendra la 

obligación de indemnizar los daños patrimoniales causados, y, en ciertas 

circunstancias, el culpable ha de ofrecer, además, una reparación a la 

víctima”48  

                                                 
45 “O dinheiro só pode ser cobrado em compensação por um dano que não seja dano financeiro nas hi-
póteses determinadas legalmente.” 
46 Em História do direito privado moderno. 2ª edição, revista. Tradução de António Manuel Botelho 
Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1.993 – páginas 609/610. 
47 O BGB, embora no § 823, primeira parte, enumere os direitos mais importantes – à vida, à saúde, ao 
corpo, à liberdade –, não os conclama como direitos da personalidade; sem embargo, aduz que sua viola-
ção reclama indenização. Mesmo assim, o § 847 parece consagrar a reparabilidade de lesões não patrimo-
niais – vinculada embora a lesões materiais: “no caso de lesão do corpo ou da saúde, assim como no caso 
de privação da liberdade, pode o lesado, também quanto ao dano que não seja patrimonial, exigir uma 
eqüitativa satisfação em dinheiro”. 
48 Em Tratado de las obligaciones. Traducido del alemán y concordado por W. Roces. Reimpresión de la 
1ª edición. Tomo primero. Madrid: Editorial Reus S.A., 1.999 – página 266. 
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Na Itália, a componibilidade dos danos morais sofreu uma espécie 

de involução legislativa, no curso do século passado. O vetusto Código Civil de 

1.865, que regrava que “qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, 

obbliga quello per colpa del quale à avvenuto a risarcire il danno”49, 

possibilitava, pela generalidade de seu texto, a indenizabilidade dos danos 

espirituais, passíveis de inserção no vocábulo “danno”, que na lei aparecia 

desadjetivado (tal como, aliás, o substantivo “un dommage”, do artigo 1.382 do 

Código Civil francês). Pois bem: uma vez que entra em vigor o Codice Civile de 

16 de março de 1.942, tem-se a nova regra geral da responsabilidade civil 

inserta no artigo 2.043, que determina que “qualunque fatto doloso o colposo, 

che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno.”50 Mesmo que o novo códex, porém, tenha disposto o dano 

ressarcível como aquele in genere, carreou, simultaneamente, norma restritiva 

da ressarcibilidade dos reveses imateriais; trata-se do art. 2.059, que dispõe 

que “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati 

dalla legge”.51 Restringiu-se à clausura da enumeração legal, pois, um rol que 

antes era – ao menos em tese – irrestrito. 

Uma interpretação sistemática da doutrina peninsular, nada 

obstante, encontrou no teor do artigo 185 do Código Penal de 18 de outubro de 

1.930 uma permissão para a desconsideração da limitação do artigo 2.059 do 

Código Civil. A norma penal, de fato, preceituava que “ogni reato obbliga alle 

restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno 

patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le 

persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.”52 

Os autores mais abertos à modernidade que era representada pela defesa dos 

direitos morais passaram a então admitir a reparação de qualquer dano 

imaterial – ainda que não houvesse relação alguma com ilícitos penais.  

ROBERTO DE RUGGIERO, corifeu da necessidade de uma tutela 

universalista dos direitos – de todos eles – vaticinou: “Não há delito civil se não 
                                                 
49 “Qualquer fato humano que causa dano a outrem obriga aquele por culpa do qual adveio ao ressarci-
mento do dano.” 
50 “Qualquer fato doloso ou culposo que causar dano injusto a outrem obriga aquele que o cometeu a 
ressarcir o dano.” 
51 “O dano não patrimonial deve ser ressarcido somente nos casos determinados em lei.” 
52 “Todo delito obriga à restituição, na forma da lei civil; todo delito, que tenha causado um dano patri-
monial ou não patrimonial, obriga ao ressarcimento o culpado e a pessoa que, segundo a lei civil, deva 
responder pelo fato dele.” 
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houver dano. É indiferente que este seja no patrimônio ou em outros bens da 

pessoa, como os bens imateriais. Dano é sempre, e indenizável, a ofensa à 

honra, a difamação, a injúria, porque basta a perturbação feita pelo ato ilícito 

nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma 

pessoa, para produzir uma diminuição do gozo do respectivo direito.”53 

 

 

III.c.2. A reparação dos danos morais no Brasil 

 

Objeções doutrinárias e sua contraposição.. Contra a ressarcibilidade 

dos danos morais desenharam-se, em terras brasileiras, vários e vários 

argumentos – todos eles, porém, já superados alhures. A resistência à doutrina 

em questão, assim, era derivada simplesmente do retardo crônico verificado na 

ciência e na cultura de nosso país, que, na vanguarda do atraso, somente 

acolhe as coisas originais quando elas já foram de há muito digeridas pelos 

círculos intelectuais europeus e norte-americanos. 

Se, como exposto acima, já no final do Século XVIII os civilistas 

franceses aventavam a idéia, que por todo o Velho Mundo se espalhou na 

centúria seguinte, entre nós ela foi, até quase a última década do Século XX, 

ferozmente combatida – só recebendo a sua alforria com a locução definitiva 

da Carta Constitucional de 1.988, que consagrou a indenizabilidade dos 

prejuízos morais em seu artigo 5º, incisos V e X. 

Deveras, até o advento do texto magno, à reparabilidade dos danos 

morais foram opostas as mais variadas objeções, feitas por nomes como 

LAFAIETE, LACERDA DE ALMEIDA, JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, 

CARPENTER, JAIR LINS, JAIME LANDIM, ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, TITO 

FULGÊNCIO, ALCINO PINTO FALCÃO, ÉRICO VIEIRA DE ALMEIDA, VICENTE DE 

CARVALHO, FREDERICO SUSSEKIND, ROCHA LAGOA, PEDRO AUGUSTO DO AMARAL, 

HENRIQUE DE PAULA ANDRADE, NELSON HUNGRIA HOFFBAUER, ENÉIAS GALVÃO, 

                                                 
53 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Volume III: Direito das obrigações; direito heredi-
tário. Tradução da 6ª edição italiana, com notas remissivas aos Códigos Civis Brasileiro e Português pelo 
Doutor Ary dos Santos. 3ª edição inteiramente revista e adaptada aos novos Códigos Civis Italiano e Por-
tuguês pelos Professores Antônio Chaves, Catedrático de Direito Civil e Professor de Direito Comparado 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Fábio Maria de Mattia, Doutor em Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Professor Assistente Doutor de Direito Civil da 
mesma Faculdade. São Paulo: Editora Saraiva S.A., 1.973 – página 393. 
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SORIANO DE SOUSA, LUÍS AUGUSTO DE CARVALHO E MELO, JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA 

GOMES e OLAVO ELÓI DE ANDRADE, dentre muitos outros.54 

Defendeu-se, contra a tese da reparabilidade, que a) o dano moral 

era efêmero, passageiro, não rendendo uma composição que seria perpétua; 

b) que a sua discussão, em juízo, levaria à publicização escandalosa de 

sentimentos íntimos; c) que seria não-passível de aferição a real existência 

desse dano, dado o caráter interno de sua manifestação; d) que seria inviável, 

do ponto de vista processual-cognitivo, uma avaliação pecuniária do revés; e) 

que, de qualquer sorte, uma tal avaliação seria imoral, eis que representaria, 

em última instância, tratativa de negócio da dor humana; f) que as ofensas 

causadoras de reveses imateriais atingiriam um número indeterminado de 

vítimas, provocando, ipso facto, uma indeterminação no número de legitimados 

ativos para as indenizações; g) que haveria perigosa concentração de poderes 

na pena do juízo, a quem é dada a prerrogativa de arbitrar a reparação; e, h) 

finalmente, que o sistema de direito positivo simplesmente não comportaria a 

possibilidade de composição dos danos morais puros. 

Todos esses argumentos não possuíam qualquer subsistência, e 

não podiam, mesmo já nos primeiros dias do século passado, obstar a 

indenizabilidade dos reveses imateriais. 

De fato, se o dano moral era (poderia ser, na verdade) efêmero, 

também havia danos materiais transitórios, cuja reparação, porém, jamais se 

negou; o fator temporal, se realmente pode ser considerado, somente há de sê-

lo na quantificação do dever de indenização (que será maior tanto maior for a 

duração e a intensidade do dano) – nunca na caracterização dele. 

A objeção do escândalo da judicialização de dores íntimas também 

não poderia impedir o acatamento das reparações morais; se um semelhante 

fator pudesse obstar o aforamento de demandas de reparação civil, também 

poderia, a fortiori, impedir a persecução judicial de autores de crimes contra os 

costumes (eis que, nesses casos, as partes estão envoltas em situações muito 

mais ignominiosas). Demais disso, haverá sempre a possibilidade de o 

processo ser conduzido em segredo de justiça, caso a publicidade seja 

vexatória aos envolvidos. 

                                                 
54 A melhor recensão sobre os opositores e sobre as oposições levantadas à doutrina dos danos morais é, 
sem surpresa, a de SILVA, Wilson Melo da. Obra citada, página 387 e seguintes. 
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A oposição pertinente à impossibilidade de aferir, no curso do 

processo, a existência de um dano íntimo é igualmente falha. Há que se tratar, 

aqui, de duas situações distintas: ou o mal que ensejou a demanda é daquela 

classe que torna intuitiva a existência de uma lesão (como, por exemplo, a 

morte de um parente, a perda de uma função corporal et alii), ou ele será 

daquele gênero de ofensas cujas conseqüências são menos universalmente 

atestáveis. No primeiro caso, a existência do patemi d’animo será elementar, 

presumível e, assim, independente de prova; no segundo, poderá ter a sua 

realidade conhecida por todos os mecanismos de instrução de que dispõe o 

magistrado cível (testemunhas, perícias, depoimentos pessoais, inspeções 

etc). Em ambas as hipóteses, não se pode honestamente ter a atividade 

judiciária como inapta à avaliação da factualidade da ofensa. 

O mesmo, aliás, vale para a exceção de que seria inviável a 

avaliação pecuniária do revés moral sofrido: conhecida a realidade da injúria, e 

das condições pessoais dos litigantes, a avaliação do quantum da reparação é 

plenamente factível, pois que essa atividade não almejará conhecer o “preço 

da dor”, senão mesmo o vulto da reparação necessária a proporcionar, ao 

lesado, um conforto que se contrabalance ao desconsolo advindo do ultraje. 

Desta maneira, não apenas a concretude da ofensa é cognoscível 

judicialmente: a forma de compensá-la o é, em parelha. 

Quanto à alegação segundo a qual a indenização seria imoral, por 

representar, em última instância, a “mercancia da dor”, pode-se a ela contrapor 

a obviedade de que o que é realmente imoral é deixar o fautor da ofensa 

impune, por qualquer pretexto que seja. Além disso, não há, na doutrina do 

dano moral, a idéia da compra ou do comércio de sentimentos ou valores não-

passíveis de avaliação pecuniária; a tese tem por princípio buscar, no 

patrimônio do malfeitor, recursos que possam propiciar à sua vítima um 

contentamento que anule (ou ao menos minore) os efeitos do malus 

perpetrado.55 

                                                 
55 Exatamente nesse sentido, pontifica MARIA HELENA DINIZ: “Todavia, como será o órgão judicante 
quem concederá ou não a reparação pecuniária do dano moral, examinando cada caso concreto, ne-
nhuma imoralidade haverá nessa compensação. Além disso, as tristezas se compensam ou se neutralizam 
com as alegrias, porém esses fatores de neutralização não são obtidos pela via direta do dinheiro, pois 
não se está pagando a dor ou a tristeza, mas sim pela indireta, ensejando valores econômicos que propi-
ciassem ao lesado do dano não-patrimonial algo que lhe desse uma sensação de bem-estar ou contenta-
mento. Imoral e injusto seria deixar impune o ofensor ante graves conseqüências provocadas pela sua 
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No que se refere ao argumento pelo qual a reparação seria inviável, 

por atingirem as injúrias um número indeterminado de pessoas – provocando, 

assim, uma indeterminação no número de legitimados para reclamá-la –, tem-

se a circunstância de que a magistratura (e, em determinados casos, a própria 

lei) pode limitar a pretensão indenizatória somente àquelas pessoas 

diretamente vinculadas ao agravo.  

No tocante à proposição de que a admissão da composição dos 

danos morais implica em uma inconveniente concentração de poderes nos 

órgãos judiciários (aos quais cabe fixar os ressarcimentos), pode-se lembrar 

que prerrogativas muito mais graves que essa – como a de decidir sobre a 

liberdade de um homem, ou a destituição do pátrio poder – são cometidas ao 

Poder Judiciário, sem que ninguém a elas se oponha. A isso se adiciona o fato 

de que, de qualquer forma, as determinações pretorianas não serão jamais 

havidas, em um sistema jurisdicional como o nosso (no qual vigora o cânone 

do livre convencimento motivado), de maneira carente de qualquer fundamento 

ou lastro decisório; hão de ser, em todos os casos, amplamente 

fundamentadas nas peculiaridades apresentadas no contraditório processual. 

Ademais, as amplas possibilidades recursais existentes em nosso 

ordenamento praticamente eliminam a probabilidade de uma ordem judicial 

havida arbitrariamente, em desconsideração às particularidades da lide, 

perpetuar-se no tempo, convolando-se em res judicata. 

Por fim, à alegação de que o direito positivo pátrio simplesmente não 

albergaria a reparação dos danos morais puros, deve-se objetar de há muito a 

reparação de tais danos tem, ao menos em tese, lastro normativo em nossa 

ordem jurídica. 

Direito positivo.. Realmente, o vetusto Código Beviláqua já dispunha, 

no início do século pretérito, em seu artigo 75, que “a todo direito corresponde 

uma ação, que o assegura”; ora, em sendo reconhecidos os direitos imateriais 

das pessoas – nunca houve quem os negasse por completo –, dever-se-ia 

reconhecer, por lógica, que esses mesmos direitos têm (sempre tiveram) uma 

tutela jurídica, e não apenas moral. 

                                                                                                                                               
falta. A reparação pecuniária de um dano moral imposta ao culpado representa uma sanção justa para o 
causador do dano moral.” (Obra citada, página 87). 
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O preceito subseqüente é ainda mais eloqüente no assegurar a 

tutela judiciária àqueles que se julgavam detraídos em seu patrimônio moral, ao 

estatuir que “para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo 

interesse econômico, ou moral.” No que a regra afirmou a posse do “legítimo 

interesse moral”56 como fator ensejador da proteção pretoriana, ela garantiu, 

insofismavelmente, a tutela judicial àqueles que foram prejudicados em seus 

direitos imateriais personalíssimos.57  

Mas não são apenas essas as normas do códex de direito comum 

revogado que possibilitavam a componibilidade dos reveses morais em nosso 

país. No mesmo corpo normativo, o artigo 159, primeira parte, regia que 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”; a 

vox legis, percebe-se, carregava a mesma nota de generalidade presente na 

norma geral da responsabilidade civil de tantos outros códigos civis. Assim, o 

excerto “violar direito, ou causar prejuízo a outrem” pode ser licitamente havido 

como contingente da violação de qualquer direito (inclusive os imateriais) e de 

qualquer prejuízo (inclusive os estritamente morais). Essa não-qualificação do 

direito e do prejuízo a que se reportava a regra foi, desde o seu surgimento, o 

mais eloqüente argumento dos sequazes da tese da reparabilidade do dano 

moral: se o legislador não havia distinguido qual dano deveria ser reparado, 

não caberia ao exegeta estabelecer, à revelia da lei, uma tal distinção.58 

O Código Civil de 1º de janeiro de 1.916 trazia ainda a previsão da 

reparabilidade dos danos advindos da prática da calúnia e da injúria (art. 

1.547), do agravamento da honra feminina por defloramento, violência, 

ameaça, sedução ou rapto (art. 1.548) e da ofensa à liberdade pessoal, 
                                                 
56 Mesmo que esse interesse moral estivesse desvinculado de um qualquer interesse econômico, ele já 
seria bastante a autorizar o ingresso do prejudicado em juízo (dada a presença, na locução normativa, da 
conjunção alternativa “ou”). 
57 O próprio CLÓVIS BEVILÁQUA, aliás, era prosélito da idéia de que a só detenção do “interesse moral” a 
que se reporta o artigo 76 de seu Código dava sustento à doutrina da reparabilidade dos danos morais. 
Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal havia a norma como de simples índole processual: “O art. 76 
do Código Civil é norma de natureza processual. Ela confere o direito de ação judicial a quem tenha 
interesse econômico, ou moral, em postular do Estado que lhe preste jurisdição no conflito que o envol-
va, mas não expressa, em termos diretos ou especificados, que o dano moral é indenizavel como direito 
subjetivo de quem haja sofrido prejuizo causado por conduta ou ato ilícito.” (Excerto do acórdão unâni-
me da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 83.978/RJ, relator o 
Ministro ANTÔNIO NEDER, julgado no dia 03 de junho de 1.980, e publicado no Diário da Justiça da Uni-
ão de 1º de julho de 1.980, na página 4.945) 
58 Assim, por todos, VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. Volume III: contratos em espécie e responsa-
bilidade civil. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2001 – página 648. 
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decorrente de cárcere privado, encarceramento por queixa ou denúncia falsas, 

ou pela prisão ilegal (art. 1.551). 

Mas o Código Civil não permaneceu como a única sede normativa 

da indenizabilidade dos danos morais; normas outras surgiram – 

principalmente a partir da segunda metade do Século XX –, acolhendo a 

reparação das lesões espirituais. 

A Lei Federal nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962, que institui o 

Código Brasileiro de Telecomunicações, preceituava, em seu artigo 81, caput, 

que “independentemente da ação penal, o ofendido pela calúnia, difamação ou 

injúria cometida por meio de radiodifusão, poderá demandar, no Juízo Cível, a 

reparação do dano moral, respondendo por êste solidáriamente, o ofensor, a 

concessionária ou permissionária, quando culpada por ação ou omissão, e 

quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para 

êle”. A norma, contudo, foi revogada pelo Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro 

de 1.967. 

O Anteprojeto do Código de Obrigações de 1.965, de autoria de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, admitia, em seu artigo 855, que o dano, “ainda 

que simplesmente moral”, poderia ser ressarcido; jamais chegou a vigorar, 

entretanto. 

A Lei Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1.965, que institui o Código 

Eleitoral, determinou, em seu artigo 243, § 1º, que “o ofendido por calúnia, 

difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal 

competente, poderá demandar, no Juízo Civil a reparação do dano moral 

respondendo por êste o ofensor e, solidariamente, o partido político dêste, 

quando responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, 

haja de qualquer modo contribuído para êle.” 

A Lei Federal nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1.967, que regula a 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação, reservou todo o 

seu Capítulo VI à responsabilidade civil, garantindo, em seu artigo 49, inciso I, 

que “aquêle que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e 

de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar (...) os danos morais e materiais, nos casos previstos no art. 

16, números II e IV, no art. 18 e de calúnia, difamação ou injúrias.” Seu artigo 

51, incisos I a IV, combinado com o artigo 52, estabelecia que a reparação 
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pecuniária a ser arbitrada pelo magistrado, quando diante de caso subsumível 

ao diploma, deveria haver-se dentro do limite de dois a duzentos salários-

mínimos. A Lei também fixou diretrizes normativas para a quantificação da 

reparação, ao consignar, no artigo 53, incisos I a III, que, “no arbitramento da 

indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente: 

(...) a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e 

repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido; (...) a 

intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação 

econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em 

abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação; 

(...) a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou 

cível, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos 

prazos previstos na lei e independentemente de intervenção judicial, e a 

extensão da reparação por êsse meio obtida pelo ofendido.” Nos artigos 56 e 

57, o ato legislativo tratava de normas processuais a serem observadas nas 

reparações de danos materiais e morais, aforadas em função do exercício 

irregular do direito de manifestação do pensamento. 

Em 05 de outubro de 1.988 foi então promulgada a Constituição 

Federal – verdadeiro marco na consolidação dos direitos fundamentais –, cujo 

artigo 5º, incisos V e X, estatuem, respectivamente, que “é assegurado o direito 

de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem” e que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Inumou, assim, todas as 

dúvidas e reservas daqueles que ainda resistiam à doutrina dos danos morais. 

Além disso, deu lastro ao surgimento de uma nova vaga legislativa, que, em 

número considerável de casos, reiterou o compromisso constitucional com a 

tese da reparabilidade dos reveses imateriais. 

Assim procedeu a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990, 

que, dispondo sobre a proteção do consumidor, previu, em seu artigo 6º, serem 

direitos básicos dele “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos” e “o acesso aos órgãos judiciários e 

administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
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morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, 

administrativa e técnica aos necessitados” (incisos VI e VII). 

Também o fez a Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2.006, 

que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal; o documento 

legislativo dispôs em seu artigo 5º, caput, que, “para os efeitos desta Lei, 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.” 

Há de ser citada, por fim, a Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2.002, que instituiu o novo Código Civil brasileiro. Seu artigo 186, valendo-

se da mesma expressão encontrada no já aludido artigo 855 do Anteprojeto do 

Código de Obrigações de 1.965, proclamou, ao definir o ato jurídico ilícito, que 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.” O princípio geral da responsabilidade inserto no artigo 927, caput, é – 

como o era o do Código Beviláqua – genérico, compreendendo toda sorte de 

danos, pois. E, também à semelhança da codificação revogada, a nova veicula 

uma certa enumeração – evidentemente aberta – de atos ilícitos passíveis de 

gerar o dever de indenizar o agravo moral: assim são os artigos 953 e 954, que 

tratam respectivamente da composição das ofensas derivadas de injúria, 

difamação e calúnia e de atos detratores da liberdade pessoal. 

Um panorama da jurisprudência superior.. Como a generalidade das 

inovações técnicas do direito brasileiro, a tese da reparabilidade do dano moral 

foi inserta em nossa cultura jurídica pelo esforço e pela paciência de uma brava 

parcela da doutrina e da magistratura, avessa à atitude genuflexa de grande 

parte dos operadores perante o negacionismo e o atraso presente nas Cortes. 

O bacharelismo pátrio, aliás, sempre foi mesmo mais propenso à 

condescendência que à crítica, ao provincianismo que ao universalismo e à 

acomodação que à criatividade. 

Foi, portanto, o labor árduo de nomes como CLÓVIS BEVILÁQUA, 

OLIVEIRA E SILVA, EDMUNDO LINS, MANUEL INÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA, 

FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA e FILADELFO AZEVEDO que 

consagrou o postulado da reparabilidade dos danos morais. No entanto, se é 
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certo que lhes seguiram nomes de escol, dispersos em todos os níveis da 

magistratura, é igualmente certo que, no Supremo Tribunal Federal, o instituto 

encontrou uma resistência considerável. 

Mesmo assim, já se pode encontrar, na Corte, uma primaz aceitação 

da componibilidade dos reveses imateriais em 13 de janeiro de 1.913, pela 

manifestação do Ministro PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LESSA
59; o magistrado, 

aliás, na apreciação do recurso extraordinário nº 59.940, consignou que “o 

dano moral é ressarcível”, e que “a corrente que lhe restringe a ressarcibilidade 

é contrária à lei e à lógica jurídica.”60 O mesmo julgador, noutra ocasião, 

professou, na defesa da indenizabilidade, lição que merece ser transcrita: 

“Certamente com dinheiro não se recuperam a vida de um extinto, nem a 

saúde perdida, nem os prazeres da amizade mutilados, nem as gratas 

recordações desfeitas; e se verdadeira é a sentença de FOSCOLO de que a 

riqueza é tida em maior estima do que todas as coisas que ela pode 

proporcionar-nos, e em menor do que aquelas que não pode dar uma soma em 

dinheiro, por maior que seja, nunca pode ser compensação adequada a um 

dano moral. Mas segue-se disso que o dano moral não deva ser calculado na 

indenização? Quem assim conclui emite um raciocínio muito semelhante ao 

daquele mutuário que, devendo restituir mil liras, e possuindo apenas cem, se 

recusasse a restituir até essas mesmas cem, por serem insuficientes para a 

extinção do débito. Se o dano moral não se pode compensar completamente, 

por não haver preço suficiente que o pague, indenizem-no ao menos nos 

limites do possível, dando-se uma soma que, se não é um perfeito 

ressarcimento, representa todavia aquela compensação que comportam as 

forças humanas.”61 

Também membro do sodalício maior, HERMENEGILDO RODRIGUES DE 

BARROS era sequaz da doutrina62, assim como, posteriormente, OROZIMBO 

NONATO DA SILVA
63, dentre alguns outros Ministros. Mas a prevalência, no 

Supremo Tribunal Federal, era a da tese da não-reparabilidade. 

                                                 
59 Revista dos Tribunaes, volume 08, página 180. 
60 Revista Trimestral de Jurisprudência, volume 39, página 38. 
61 Revista Forense, volume 25, página 76. 
62 Apelação nº 4.048, julgada em maio de 1.924. 
63 Recurso extraordinário nº 12.039/AL; acórdão publicado na Revista Forense, volume 127, página 397. 
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A promulgação do Código Civil brasileiro compeliu à aceitação – 

mais como um reconhecimento do estado da lei que exatamente como a 

aplicação de um dever de justiça – dos casos estritamente enumerados 

naquele corpo de leis (o agravo da honra da mulher, os delitos contra a honra e 

a restrição ilegal da liberdade pessoal). O trabalho de nomes como os citados 

PEDRO LESSA, HERMENEGILDO DE BARROS e OROZIMBO NONATO, entretanto, foi 

mui lentamente dando frutos, e o colegiado passou, cada vez para mais casos, 

a acatar a compensação da dor moral.  

Admitida embora a possibilidade de reparação de danos dessa 

natureza, passou a Corte Constitucional a tolerá-la apenas naqueles casos em 

que o revés adviesse de fato gerador de simultâneo dano material (como, por 

exemplo, a morte do arrimo de família que, a par de entregá-la ao luto, a 

deixava na penúria financeira). Noutras linhas, não admitia o sodalício a 

indenização do prejuízo moral que não fosse siamês do material; não se 

concebia, assim, o dano puramente moral como um fato juridicamente 

ensejador da tutela pretoriana. 

Nesse sentido, julgou-se que “não é admissível que os sofrimentos 

morais dêem lugar a reparação pecuniária, se deles não decorre nenhum dano 

material.”64 Decidiu-se, também assim, que “pode ser reparado 

pecuniariamente o dano moral, que haja produzido conseqüências materiais. 

Se o dano é somente moral, não há o que ser ressarcido em dinheiro.”65 

Nesse estágio da evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, porém, ainda não se pode considerar como propriamente aceita a tese 

da componibilidade dos reveses imateriais. A reparação dos danos morais 

apenas quando possuíssem reflexos materiais, realmente, não consagrava a 

                                                 
64 Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 11.786/MG, 
relator o Ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, julgado no dia 07 de novembro de 1.950 e publicado no 
Diário da Justiça da União de 06 de outubro de 1.952, na página 4.601. 
65 Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 11.974/MG, 
relator o Ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, julgado no dia 12 de maio de 1.953, e publicado no Diário 
da Justiça da União de 09 de agosto de 1.954, na página 2.466. Identicamente, ver o acórdão da Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 28.161/PA, relator o Ministro ANTÔNIO 
CARLOS LAFAYETTE DE ANDRADA, julgado no dia 13 de setembro de 1.955 e publicado no Ementário nº 
253, página 235; o acórdão da composição plenária do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordiná-
rio nº 24.711/MG, relator o Ministro ARY DE AZEVEDO FRANCO, julgado no dia 07 de dezembro de 1.956 
e publicado no Diário da Justiça da União de 11 de março de 1.957, na página 763; e o acórdão unânime 
da composição plenária do Supremo Tribunal Federal nos embargos no recurso extraordinário nº 
42.723/MG, relator o Ministro HENRIQUE D’ÁVILLA, julgado no dia 08 de janeiro de 1.960, e publicado 
no Diário da Justiça da União de 16 de janeiro de 1.960, na página 748 et alii. 
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reparabilidade, senão mesmo a negava: não se ressarcia o ofendido pela 

injúria espiritual, mas simplesmente pelo reflexo palpável que dela adviesse – e 

isso nada mais é que a reparação do dano material, singelamente. Deveras, 

como explica RENE DEMOGUE, “le véritable dommage moral est celui que ne 

lèse pas même en atteignant des droits moraux, le patrimoine de la personne. 

Pour savoir s’il y a dommage moral, il ne faut pas régarder le bien atteint, mais 

la nature du préjudice final.”66 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA atestou essa 

evidência de forma idêntica, doutrinando que “admitir, todavia, que somente 

cabe reparação moral quando há um dano material é um desvio de 

perspectiva. Quem sustenta que o dano moral é indenizável somente quando e 

na medida em que atinge o patrimônio está, em verdade, recusando a 

indenização do dano moral.”67 

Houve quem percebesse, quando da inclusão do verbete nº 491 na 

Súmula da Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a 

aceitação definitiva da proposição da indenizabilidade dos danos morais pela 

Corte. Deveras, dispondo que “é indenizável o acidente que cause a morte de 

filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”68, a norma sumular 

estaria prevendo a reparação, aos pais supérstites, da pura e simples dor 

espiritual causada com a perda do filho menor (cujo passamento não 

propiciaria revés material, quando o infante não exercesse atividade laboral). 

Não era essa, porém, a ânima do Supremo; a análise dos precedentes do 

verbete nº 491 revela que os julgadores consideravam a indenização devida, 

                                                 
66 DEMOGUE, René, apud SILVA, Wilson Melo da. Obra citada – página 01. 
67 Obra citada, página 55. O mesmo autor, noutra publicação, ratifica a concepção, ao explanar as corren-
tes que existem em derredor da indenizabilidade do dano moral: “Controvertido é o tema, porque os es-
critores se colocam em campos adversos e, irredutivelmente, pelejam por suas convicções. De um lado, 
aqueles que negam a ressarcibilidade (...). De outro lado, outros atentam em que, a par do patrimônio 
em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, como o que se refe-
re à sua integridade física, sua liberdade, sua honorabilidade, os quais não podem ser impunemente a-
tingidos. Os primeiros sustentam que a dor é inindenizável pecuniariamente e, por isso, não pode a víti-
ma solicitar reparação econômica, para o dano causado, ao que seria correspondente aos bens jurídicos 
de valor inestimável (...). Os segundos eliminam a objeção com a tese de que o titular do direito não co-
mercia com a dor, mas tem a faculdade de obter uma reparação conseqüente à vulneração de um direito. 
Existe ainda uma terceira corrente (GIORGI, DERNBURG), que se considera eclética, admitindo a repara-
bilidade do dano moral – somente quando afeta a integridade do patrimônio. Os que assim pensam não 
chegam na verdade a formar uma corrente mista ou eclética. Ela integra a primeira, pois que se acolhe a 
reparação do dano moral somente quando repercute no patrimônio, o que em verdade faz é negar a re-
parabilidade do dano moral, e afirmar a do dano patrimonial exclusivamente.” (Instituições de direito 
civil. Volume II: teoria geral das obrigações. 15ª edição. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 
1.996 – páginas 239/240). 
68 Aprovada em 03 de dezembro de 1.969, e publicada no Diário da Justiça da União de 10 de dezembro 
de 1.969, na página 5.931. 
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em tais casos, mais pela impossibilidade futura de os filhos pré-mortos 

contribuírem com a economia familiar que exatamente pela dor íntima causada 

com o seu falecimento.69  

Nesse período, a generalidade da magistratura já estava mais aberta 

à idéia, tendo a III Conferência Nacional de Desembargadores, realizada em 

1.965, na cidade de São Paulo, aprovado, sobre o tema, as seguintes 

conclusões: “1. Que o dano moral fosse considerado ressarcível; 2. que o 

arbitramento do dano moral fosse apreciado ao inteiro arbítrio do juiz, que, não 

obstante, em cada caso, deveria atender à repercussão econômica dele, à 

prova da dor e ao grau de dolo ou culpa do ofensor; e 3. que pudesse reclamar 

a indenização por danos morais, além da própria vítima, mais: seus 

descendentes, cônjuges e colaterais até o segundo grau.”70 

Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal se conservava, 

majoritariamente, em uma posição de negação, com relação aos casos novos, 

e de restrição, no tocante às situações em que a reparação já era, de uma 

certa forma, admitida. 

É nesse contexto que se consolida a orientação pela qual o pretório, 

nos poucos casos em que tolerava a indenização moral, repudiava a sua 

cumulação com a composição dos danos materiais, advindos do mesmo fato 

gerador da dor íntima. Deveras, acordou-se categoricamente que “não se 

cumula o ressarcimento do dano moral com o dano material.”71 O entendimento 

da Corte Magna se fundava no argumento de que, uma vez reparados os 

danos materiais, ter-se-iam como reparados os morais – postular o oposto 

seria, para o sodalício, defender uma indenização dúplice, sob o mesmo título: 

“não se indenizam cumulativamente os danos materiais e os danos morais, 

pois a indenização daqueles absorve a destes.”72 

                                                 
69 A análise é de Rodrigues, SÍLVIO. Obra citada – página 191/196. 
70 Em DOWER, Nelson Godoy Bassil. Curso moderno de direito civil. Volume 3: contratos e responsabili-
dade civil. São Paulo: Editora Nelpa, 2.005 – página 327. 
71 Excerto do acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordiná-
rio nº 100.290/RJ, relator o Ministro DJACI ALVES FALCÃO, julgado no dia 28 de junho de 1.983, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 19 de agosto de 1.983, na página 12.196. 
72 Excerto do acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordiná-
rio 109.083/RJ, relator o Ministro CARLOS ALBERTO MADEIRA, julgado no dia 05 de agosto de 1.986 e 
publicado no Diário da Justiça da União de 29 de agosto de 1.986, na página 15.192. Conferir, assim, 
BUSSADA, Wilson. Código Civil brasileiro interpretado pelos tribunais. Volume I, Tomo III (artigos 159 
a 179). 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Líber Juris Ltda., 1.980 – páginas 25 e 28. 
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Posteriormente, o colegiado veio a aceitar a evidência de que dano 

material e dano moral poderiam ser conseqüências distintas de um mesmo ato 

danoso – e então passou a conceber exeqüível a cumulação das indenizações 

por reveses tangíveis e intangíveis, simultaneamente. Todavia, o conselho 

judicante restringia a sobreposição de pedidos apenas ao próprio ofendido; 

somente ele, e não uma qualquer outra pessoa a si vinculada, possuía a 

legitimatio ad causam para postular indenizações tautócronas por danos físicos 

e espirituais: “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende somente 

indenizável, por dano material e moral, cumulados, a própria vítima.”73 

Às vésperas da promulgação da Constituição Federal de 1.988, 

entretanto, já se percebe o Supremo a adotar uma postura mais aberta à 

doutrina dos danos morais, acatando o seu ressarcimento, mesmo que 

desvinculados de qualquer dano material: “Dano, puramente moral, 

indenizável. Direito de opção, pelo lesado, entre a ação contra o Estado e a 

ação direta, proposta ao servidor (Constituição art. 167). Precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário de que não se conhece.”74 

Com a mesma razão, decidiu a Corte: “Dano moral puro. Restituição indevida 

de cheque, com a nota 'sem fundos', a despeito de haver provisão suficiente 

destes. Cabimento da indenização, a título de dano moral, não sendo exigível a 

comprovação de reflexo patrimonial do prejuízo. Recurso extraordinário de que 

não se conhece, por não estar caracterizada a negativa de vigência do art. 159 

do Código Civil e do art. 333 do Código de Processo Civil, tampouco o alegado 

dissídio jurisprudencial.”75 

Mas foi com o advento da Constituição Federal de 05 de outubro de 

1.988 que as últimas resistências às demandas tendentes ao ressarcimento 

dos danos morais foram postas em ruínas – pois a reparabilidade de tais 

danos, agora, estava expressa e plenamente consagrada no texto magno. 

                                                 
73 Excerto do acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordiná-
rio nº 111.223/RJ, relator o Ministro CARLOS ALBERTO MADEIRA, julgado no dia 13 de fevereiro de 
1.987, e publicado no Diário da Justiça da União de 20 de março de 1.987, na página 4.589. 
74 Acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 
105.157/SP, relator o Ministro LUIZ OCTAVIO PIRES E ALBUQUERQUE GALLOTTI, julgado no dia 20 de 
setembro de 1.985 e publicado no Diário da Justiça da União de 18 de outubro de 1.985, na página 
18.459. 
75 Acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 
109.233/MA, relator o Ministro LUIZ OCTÁVIO PIRES E ALBUQUERQUE GALLOTTI, julgado no dia 12 de 
agosto de 1.986, e publicado no Diário da Justiça da União de 19 de setembro de 1.986, na página 
17.144. 
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Mesmo aqueles que não a viam na garantia à tutela judicial de “todo direito” 

prevista no artigo 75 do Código Civil, que não a vislumbravam no “interesse 

moral” do artigo 76 do mesmo códex e que não a entendiam abrangida no 

caráter genérico do artigo 159, primeira parte, do Código Beviláqua – todos os 

negacionistas, enfim –, foram compelidos a aceitar a existência insofismável de 

uma regra de indenizabilidade universal dos prejuízos imateriais. 

Existente na Lei Fundamental uma semelhante norma, passou o 

Supremo Tribunal Federal a reconhecer cabalmente a ocorrência de danos 

morais indenizáveis em uma série de situações de fato: no extravio de 

bagagem em viagem aérea, no atraso na viagem e na perda de conexão76; no 

uso não-autorizado da imagem pessoal, ainda que em um contexto não 

ofensivo77; na exoneração de servidor público admitido sem concurso, se a 

ilegalidade na admissão é imputável somente à administração, e se a 

exoneração modifica substancialmente a vida do ofendido78; na morte, sob a 

custódia penal do Estado, de encarcerado, por seus companheiros de cela79 et 

coetera. 

A homenagem constitucional à doutrina da reparabilidade plena dos 

danos morais, contudo, fez mais que simplesmente impelir a Corte à ampliação 

da casuística das indenizações: o sodalício, uma vez promulgada a Carta, 

passou a rever toda a normação referente à responsabilidade civil pela ótica da 

norma fundamental. Nesse processo de reavaliação, passou-se, por exemplo, 

a conceber inconstitucional o prazo decadencial para a propositura da ação 

reparatória a que se reporta o artigo 56 da Lei de Imprensa80; julgou-se não 

                                                 
76 Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no agravo de 
instrumento nº 196.379/RJ, relator o Ministro MARCO AURÉLIO MENDES FARIAS MELLO, julgado no dia 
23 de março de 1.998, e publicado no Diário da Justiça da União de 24 de abril de 1.998, na página 05. 
77 Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 
215.984/RJ, relator o Ministro CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, julgado no dia 04 de junho de 2.002, 
e publicado no Diário da Justiça da União de 28 de junho de 2.002, na página 143. 
78 Acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 
330.834/MA, relator o Ministro ILMAR NASCIMENTO GALVÃO, julgado no dia 03 de setembro de 2002, e 
publicado no Diário da Justiça da União de 22 de novembro de 2.002, na página 69. 
79 Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 
272.839/MT, relator o Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, julgado no dia 1º de fevereiro de 2.005, e 
publicado no Diário da Justiça da União de 08 de abril de 2005, na página 38. 
80 “CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA IMPRENSA. DECA-
DÊNCIA: Lei 5.250, de 9.02.67 – Lei de Imprensa – art. 56: NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88, art. 5º, V e 
X. I. O art. 56 da Lei 5.250/67 – Lei de Imprensa – não foi recebido pela Constituição de 1988, art. 5º, 
incisos V e X. II.  R.E. conhecido e improvido.” (Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tri-
bunal Federal no recurso extraordinário nº 348.827/RJ, relator o Ministro CARLOS MÁRIO DA SILVA VEL-
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recepcionada a tarifação das reparações, perfeita pelo artigo 52 da mesma 

Lei81; e decidiu-se juridicamente possível a postulação cumulada de danos 

materiais e morais, advindos do mesmo fato, independentemente de o 

postulante ser ou não a vítima.82 

 

                                                                                                                                               
LOSO, julgado no dia 1º de junho de 2.004, e publicado no Diário da Justiça da União de 06 de agosto de 
2.004, na página 62). 
81 “CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA IMPRENSA. INDENI-
ZAÇÃO: TARIFAÇÃO. Lei 5.250/67 - Lei de Imprensa, art. 52: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88, artigo 
5º, incisos V e X. RE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS a e b. I. O acórdão recorrido 
decidiu que o art. 52 da Lei 5.250, de 1967 – Lei de Imprensa – não foi recebido pela CF/88. RE inter-
posto com base nas alíneas a e b (CF, art. 102, III, a e b). Não-conhecimento do RE com base na alínea 
b, por isso que o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do art. 52 da Lei 5.250/67. É que não há 
falar em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se, em tal caso, a aplicação da conhecida doutrina de 
Kelsen: as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, com esta incompatíveis, não são por 
ela recebidas. Noutras palavras, ocorre derrogação, pela Constituição nova, de normas infraconstitucio-
nais com esta incompatíveis. II. A Constituição de 1988 emprestou à reparação decorrente do dano mo-
ral tratamento especial – C.F., art. 5º, V e X – desejando que a indenização decorrente desse dano fosse 
a mais ampla. Posta a questão nesses termos, não seria possível sujeitá-la aos limites estreitos da lei de 
imprensa. Se o fizéssemos, estaríamos interpretando a Constituição no rumo da lei ordinária, quando é 
de sabença comum que as leis devem ser interpretadas no rumo da Constituição. III. Não-recepção, pela 
CF/88, do art. 52 da Lei 5.250/67 – Lei de Imprensa. IV. Precedentes do STF relativamente ao art. 56 da 
Lei 5.250/67: RE 348.827/RJ e 420.784/SP, Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004. V. RE conhecido – alínea a –, 
mas improvido. RE – alínea b – não conhecido.” (Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tri-
bunal Federal no recurso extraordinário nº 396.386/SP, relator o Ministro CARLOS MÁRIO DA SILVA VEL-
LOSO, julgado no dia 29 de junho de 2.004, e publicado no Diário da Justiça da União de 13 de agosto de 
2.004, na página 385). Também assim: Acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Fede-
ral no recurso extraordinário nº 447.584/RJ, relator o Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUSO, julgado no dia 
28 de novembro de 2.006, e publicado no Diário da Justiça da União de 16 de março de 2.007, na página 
43. 

Sobre o fato, o Superior Tribunal de Justiça acrescentou à súmula de sua jurisprudência predominante o 
verbete nº 281, que estatui que “a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na 
Lei de Imprensa” (estabelecido pela Segunda Seção no dia 28 de abril de 2.004, e publicado no Diário da 
Justiça da União de 13 de maio de 2.004, na página 200). 
82 “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CUMULADA COM O DANO MATERIAL. 
ARTIGO 5º, INCISOS V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A nova Carta da República conferiu ao 
dano moral status constitucional ao assegurar, nos dispositivos sob referência, a sua indenização quando 
decorrente de agravo à honra e à imagem ou de violação à intimidade e à vida privada. A indenização 
por dano moral é admitida de maneira acumulada com o dano material, uma vez que têm pressupostos 
próprios, passando pelo arbítrio judicial tanto na sua aferição quanto na sua quantificação. De outra 
parte, se o acórdão recorrido teve por comprovada a lesão de ordem moral, que envolve conceito ineren-
te ao sentimento, entendendo reclamar ela indenização cumulável com a decorrente de dano material, 
esse aspecto não cabe ser analisado na instância extraordinária, tendo em vista que seria necessário 
adentrar-se no exame de parâmetros da razoabilidade, por via da aferição de fato, insuscetível de ser 
feita na via do recurso extraordinário. Recurso não conhecido.” (Acórdão unânime da Primeira Turma 
do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 192.593/SP, relator o Ministro Ilmar Galvão, 
julgado no dia 11 de maio de 1.999, e publicado no Diário da Justiça da União de 13 de agosto de 1.999, 
na página 17). Também admitiu-se a cumulaçao no acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal no agravo regimental no recurso extraordinário nº 222.878/DF, relatora a Ministra EL-
LEN GRACIE NORTHFLEET, julgado no dia 09 de outubro de 2.001, e publicado no Diário da Justiça da 
União de 09 de novembro de 2001, na página 52. 
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, sumulou que “são cumuláveis as indenizações por danos materiais 
e danos morais oriundos do mesmo fato” (verbete nº 37, estabalecido pela Corte Especial no dia 13 de 
março de 1.992, e publicado no Diário da Justiça da União de 17 de março de 1.992, na página 3.192). 
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III.d. Duas particularidades sobre as reparações 

 

Por necessário à sistemática do labor, tratar-se-á, no azo, de duas 

particularidades sobre as reparações de danos morais: seu caráter dual e a 

necessidade de que sejam utilizadas apenas em casos em que se verificam 

lesões imateriais sérias. 

O caráter dúplice e a dualidade de funções da reparação do dano 

moral.. A reparabilidade do dano moral, como narrado no curso deste opúsculo, 

tem lastro tanto na irrazoabilidade de se deixar o autor delito civil sem punição 

quanto na necessidade de proporcionar ao lesado um conforto material que 

minore o sofrimento causado com a sua perpetração. São essas, portanto, as 

suas duas funções: a reparadora (propriamente dita), pela qual é o agente 

ofensor compelido a uma prestação que atenue os reveses espirituais 

suportados pelo ofendido, e a punitiva, que tem por serventia infligir um agravo 

ao fautor da ofensa, tendo em vista a prevenção da ocorrência futura de outras 

lesões incivis.83 

Desse peculiar caráter dual da componibilidade dos danos imateriais 

é que a ciência jurídica infere a necessidade de atentar-se simultaneamente 

para as necessidades reparatórias e punitivas, quando da apreciação 

pragmática de casos em que se discute o saneamento de condutas que 

atentem contra as faculdades não-econômicas da pessoa. Assim é que CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA ensina que “quando se cuida do dano moral, o fulcro 

do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: ‘caráter punitivo’, para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o ‘caráter 

compensatório’ para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido.”84 

As Cortes devem ter essa preleção como paradigma para a 

definição das indenizações por danos morais, e não é outra a tônica do 

                                                 
83 Como narrado no capítulo que trata da evolução jurídica da responsabilidade pessoal, malgrado o seu 
traslado progressivo da esfera penal para a civil, o instituto ainda conserva, em certa medida, traços puni-
tivos e particulares, concomitantemente – o que o insere naquela categoria de figuras jurídicas que, embo-
ra estejam topograficamente sob o estudo do direito privado, são regidas por princípios e por interesses 
eminentemente públicos.  
84 Obra citada, página 55. 

UnR
eg

ist
er

ed



 55

entendimento consagrado na Corte Federal de Uniformização, segundo o qual 

o valor da sanção ao dano moral tem “de atender à sua dupla função: reparar o 

dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte 

a reincidir.”85 

Aliás, tão vigorosa é a necessidade da observância dessas variáveis 

na fixação das reparações civis por danos tais que o próprio Superior Tribunal 

de Justiça, que já estabelecera de antanho ser inviável conhecer recursos 

especiais destinados à apreciação de matéria de fato,86 foi compelido a 

promover um tour de force hermenêutico sobre sua própria jurisprudência 

consolidada; passou-se a conceber a possibilidade de o sodalício – uma Corte 

destinada à exegese do direito federal, sem funções ordinárias de cognição – 

apreciar a “valoração jurídica dada à prova”87, para o fim de corrigir os erros, 

por excesso e por carência, das instâncias ordinárias, na determinação de 

reparações por danos morais. 

Por essa razão é que aquele colegiado judicante acata a revisão das 

condenações por danos imateriais, seja para agravá-las, seja para minorá-las. 

Já tornou assente que “a indenização por dano moral deve atender a uma 

relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não 

cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar 

da razão compensatória para a qual foi predisposta” e que, por isso, 

“excepcionalmente, o controle da quantificação do dano moral é admitido em 

sede de recurso especial para que não se negue ao lesado o direito à 

reparação pela ação ilícita de outrem.”88 

                                                 
85 Acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
860.705/DF, relatora a Ministra ELIANA CALMON ALVES, julgado no dia 24 de outubro de 2.006, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 16 de novembro de 2.006, na página 248. 
86 O que fez pela edição do verbete nº 07 da Súmula de sua Jurisprudência Predominante, que vaticina 
que “a pretensão de simples reexame de prova não dá ensejo a recurso especial” (Superior Tribunal de 
Justiça, Corte Especial, estabelecida em 28 de junho de 1.990, e publicada no Diário da Justiça da União 
de 03 de julho de 1.990, na página 6.478). 
87 A revisão da “valoração jurídica da prova” (e não da prova em si) é um subterfúgio eufemístico usado 
pelo Tribunal para a revisão de certo aspecto relativo à prova coligida nos autos, pois, como é óbvio, não 
se afigura exeqüível emprestar à prova uma “nova valoração jurídica” sem que ela própria seja, a priori, 
objeto de análise. 
88 Acórdão por maioria de votos da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
318.379/MG, relatora a Ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, julgado no dia 20 de setembro de 2.001, e 
publicado no Diário da Justiça da União de 04 de fevereiro de 2.002, na página 352. 
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Apenas o dano moral grave há de ser reparado.. O reconhecimento 

da possibilidade pragmática de composição dos danos morais tem como 

propósito mediato aquele mesmo que se verifica na fundamentação de 

qualquer outra regra juridicamente consolidada: o de promover a pacificação 

das relações sociais desestabilizadas pelos conflitos de interesses. Trata-se, 

de fato, de uma prerrogativa cuja justiça tem sido defendida já há tempos, e 

seu ingresso no rol dos direitos subjetivos dos sistemas jurídicos do mundo 

civilizado não foi particularmente consensual, como se expôs alhures. 

Essa faculdade, portanto, é pré-ordenada à garantia de resguardo a 

lesões sérias, a agravos reais, a danos que representam um abalo significativo 

no equilíbrio psíquico do homem médio. Ela não pode ser invocada para a 

tutela de situações que não redundem em prejuízos morais extraordinários, isto 

é: não se pode valer dela para a reparação de aborrecimentos menores, de 

contrariedades leves, dos pequenos desprazeres da vida cotidiana, presentes 

da vida de todos. 

Conceber o oposto somente seria possível se o parâmetro de que se 

vale a teoria jurídica para a análise de casos tais não fosse o indivíduo comum 

– de padrões médios, dotado de um bom senso de adaptabilidade aos 

percalços inerentes ao convívio comunitário –, mas o homem extremamente 

susceptível, melindroso e afetado, que ao menor desconforto moral pudesse 

levar o seu caso às cortes. O modelo sócio-antropológico utilizado pelos 

juristas, contudo, é o do já referido cidadão mediano89, que tem a capacidade 

emocional de assimilar os reveses morais mais simples, e a disposição para 

procurar a reparação apenas de suas dores espirituais mais significativas. 

Deve ser ressaltado, aliás, que a sensibilização de um tal paradigma 

teórico é algo de todo inconveniente, eis que resultaria na construção de uma 

cultura social de judicialização das relações humanas intersubjetivas. De fato, 

ao mínimo choque de interesses, à mais simples querela, estariam as pessoas 

envolvidas juridicamente autorizadas a buscar o Poder Judiciário, a fim de 
                                                 
89 Assim: “Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a 
causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor. 
Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias 
levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, por-
tanto, de mero dissabor.” (Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recur-
so especial nº 668.443/RJ, relator o Ministro SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, julgado no dia 25 
de setembro de 2.006, e publicado no Diário da Justiça da União de 09 de outubro de 2.006, na página 
286). 
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haver reparação pelos danos (posto singelíssimos) que sofreram. Se é veraz 

que ordenamentos como o nosso garantem amplamente o acesso do 

jurisdicionado às cortes – diz mesmo a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” –, é, contudo, igualmente verdadeiro que essa garantia, 

puramente instrumental, não assegura ao litigante a concessão de um 

provimento judicial positivo, relativamente a uma prerrogativa como a 

indenizabilidade dos “danos menores”, que não é reconhecida nem pelos 

doutores, nem pelos pretórios. 

O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, já teve oportunidade 

de decidir que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano 

moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige.”90 

Tendo em conta esse princípio, o Superior Tribunal de Justiça já 

considerou a indenização por danos morais indevida: quanto ao puro e simples 

inadimplemento contratual, passível de ser resolvido com o manejo da 

pertinente ação de cobrança91; quanto ao recebimento de aviso de que título de 

crédito já pago seria levado a protesto, sem a execução da medida92; quanto 

                                                 
90 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 714.611/PB, 
relator o Ministro FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA, julgado no dia 12 de setembro de 2.006, e publicado 
no Diário da Justiça da União de 02 de outubro de 2.006, na página 284. 

O Supremo Tribunal Federal, contudo, embora não costume abordar a casuística da reparabilidade dos 
danos morais (por considerá-la matéria de direito infraconstitucional), já decidiu que, no que se refere às 
publicações não-consentidas de imagens pessoais, mesmo o desconforto menor também rende a repara-
ção: “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NÃO CONSENTIDA. IN-
DENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 
5º, X. I. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. 
O que acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, 
causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, 
desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser re-
parado, manda a Constituição, art. 5º, inciso X. II. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Acór-
dão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 215.984/RJ, 
relator o Ministro CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, julgado no dia 04 de junho de 2.002, e publicado 
no Diário da Justiça da União de 28 de junho de 2.002, na página 143). 
91 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
723.729/RJ, relatora a Ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, julgado no dia 25 de setembro de 2.006 e pu-
blicado no Diário da Justiça da União de 30 de outubro de 2.006, na página 297. 
92 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
671.672/RS, relatora a Ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, julgado no dia 25 de abril de 2.006, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 22 de maio de 2.006, na página 194. 
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ao atraso na entrega de bem imóvel residencial93; quanto à recusa de cartão de 

crédito, se o pagamento foi efetuado com sucesso por outro meio94; quanto à 

interrupção temporária de serviços de telefonia95; quanto ao travamento de 

porta giratória com detecção de metal em instituição bancária, se o fato foi 

tratado adequadamente pelos funcionários da instituição, sem o uso de 

violência ou truculência em relação ao cliente da casa de crédito96; quanto à 

recusa de recebimento de cheque por estabelecimento comercial, se essa é a 

norma interna da empresa97; e quanto ao atraso moderado de vôo, com espera 

em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, e com o provimento, ao 

passageiro, de hospedagem em bom hotel, de boa alimentação e de 

transporte98, dentre muitos outros casos. 

                                                 
93 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 712.469/PR, 
relator o Ministro ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JÚNIOR, julgado no dia 13 de dezembro de 2.005, e 
publicado no Diário da Justiça da União de 06 de março de 2.006, na página 406. 
94 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
654.270/PE, relator o Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, julgado no dia 10 de novembro de 
2005, e publicado no Diário da Justiça da União de 06 de março de 2006, na página 375. 
95 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
633.525/MA, relator o Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, julgado no dia 15 de dezembro de 2.005, 
e publicado no Diário da Justiça da União de 20 de fevereiro de 2006, na página 333. 
96 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo 
de instrumento nº 524457/RJ, relator o Ministro SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, julgado no dia 
05 de abril de 2.005, e publicado no Diário da Justiça da União de 09 de maio de 2005, na página 392. 
97 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
509.003/MA, relator o Ministro ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JÚNIOR, julgado no dia 04 de maio de 
2.004 e publicado no Diário da Justiça da União de 28 de junho de 2004, na página 328. 
98 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
594.570/SP, relator o Ministro SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, julgado no dia 05 de maio de 
2.004, e publicado no Diário da Justiça da União de 17 de maio de 2.004, na página 225. 
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IV. DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOAS JURÍDICAS 

 

Se a reparação dos danos morais tout court foi algo que encontrou 

substancial resistência em todos os âmbitos de discussão do direito, não 

menos tormentosa foi a conquista da reparabilidade dos danos morais sofridos 

por pessoas jurídicas. Concede-se que a própria idéia segundo a qual a pessoa 

jurídica “sofre” danos dessa espécie é, sob certo sentido, de admissibilidade 

dificultosa; mas isso não invalida de maneira alguma a proposição – 

hodiernamente aceita – de que uma reparação é realmente devida. A uma 

semelhante conclusão, todavia, deve-se chegar com método. 

 

IV.a. A pessoa jurídica e seus direitos, inclusive os da personalidade 

 

A pessoa jurídica e sua capacidade genérica.. Que é, antes de 

qualquer consideração, a pessoa jurídica? São já desimportantes, no atual 

estágio de desenvolvimento da ciência do direito, as discussões sobre a 

natureza das pessoas morais (ou melhor – como seja – sobre a natureza do 

próprio fenômeno da personificação). Se se tratam de entes advindos de ficção 

legal arbitrária, da vontade criadora dos homens ou da comunhão factual de 

interesses humanos, isso não tem, atualmente, qualquer relevância que não se 

possa qualificar de academicista, eis que, qualquer que seja a teoria adotada, 

não se poderia negar o reconhecimento legal da personificação e mesmo, além 

disso, da atribuição dos direitos da personalidade às entidades jurídicas.99 

Afastando-se, pois, da ociosidade teórica que representa uma tal 

querela, ter-se-ão como irreprimíveis os conceitos de pessoa jurídica que as 

houverem como aquelas entidades inorgânicas, associativas ou patrimoniais, 

públicas ou privadas, dotadas de uma destinação corporativa específica, às 

                                                 
99 Mesmo a mais severa objeção à personificação jurídica – a de que ela é um artifício irreal, integralmen-
te ficcional do direito – é inócua, já que, em última instância, também a personalidade da pessoa física é 
artificial, na medida em que é o direito que atribui ao homem (esse sim existente independente de valora-
ção normativa) a capacidade de ser sujeito de faculdades vinculantes. Se se detraísse a pessoalidade dos 
entes morais pela sua falta de “naturalidade”, ter-se-ia que negar à própria pessoa orgânica a personalida-
de – que é, por igual, fruto de uma construção normativa. Sobre as teorias formuladas em torno da pessoa 
jurídica, consulte-se BEVILÁQUA, Clóvis. Theoria geral do direito civil. 2ª edição. Rio de Janeiro: Livra-
ria Francisco Alves, 1.929 – páginas 137/154.  
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quais a ordem de direito posto atribui capacidade jurídica ativa e passiva, para 

o atingimento de seus fins.100 

As pessoas morais existem – e isso é manifesto – para que se 

tornem exeqüíveis propósitos cuja consecução não seria possível às pessoas 

físicas, isoladamente, ou mesmo à simples soma delas, pessoas naturais. 

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO ministra, a respeito, que “para bem 

compreender a existência de semelhantes entidades, as pessoas jurídicas, é 

preciso partir da idéia de que o indivíduo, muitas vêzes, por si só será incapaz 

de realizar certos fins que ultrapassam suas fôrças e os limites da vida 

individual. Para consecução dêsses fins, o indivíduo tem de unir-se a outros 

homens, formando associações, dotadas de estrutura própria e de 

personalidade privativa, com as quais supera a debilidade de suas fôrças e a 

brevidade de sua vida. (...) Acrescentando sua atividade à de seus 

semelhantes, juntando seu poder ao de outros indivíduos, o homem multiplica 

quase ao infinito suas possibilidades, propiciando a execução de obras 

extraordinárias e duráveis em benefício da comunidade. As fôrças assim 

aglutinadas não se somam, mas se multiplicam. Por isso, objetivos intangíveis 

para um só homem são facilmente alcançados pela reunião dos esforços 

combinados de várias pessoas.”101 

Pois bem: desde que se lhes reconheceu a personalidade, se lhes 

atribuiu uma certa capacidade jurídica: ser-lhes-ia reconhecida a prerrogativa 

de contrair obrigações e exercer direitos que não fossem incompatíveis com a 

sua natureza mesma – direitos, enfim, próprios das pessoas físicas. 

Os direitos da personalidade das pessoas físicas e sua extensão às 

pessoas jurídicas.. As pessoas naturais tiveram, algo recentemente, suas 

                                                 
100 São inadequadas à dogmática moderna, portanto, definições restritivas como a de ROBERTO DE RUGGI-
ERO, que toma a pessoa legal como “qualquer unidade orgânica resultante de uma coletividade organi-
zada de pessoas ou de um complexo de bens a que, para a consecução de um fim social duradouro e 
permanente, é pelo Estado reconhecida uma capacidade de direitos patrimoniais.’” (Em Instituições de 
direito civil. Volume I: Introdução e parte geral; direito das pessoas. Tradução da 6ª edição italiana, com 
notas remissivas aos Códigos Civis Brasileiro e Português pelo Doutor Ary dos Santos. 3ª edição inteira-
mente revista e adaptada aos novos Códigos Civis Italiano e Português pelo Professor Antônio Chaves, 
Catedrático de Direito Civil e Professor de Direito Comparado da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo e pelo Bacharel Fábio Maria de Mattia, Instrutor de Direito Civil da mesma Faculdade. São 
Paulo: Editora Saraiva S.A., 1.971 – página 382). A condicionante de que às corporações são deferidos 
apenas “direitos patrimoniais” limita o conceito, de sorte a retratar apenas uma secção da realidade dessas 
instituições jurídicas. 
101 Em Curso de direito civil: parte geral. 6ª edição, revista e aumentada. São Paulo: Saraiva S.A. Livrei-
ros Editores, 1.968 – página 102. 
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faculdades individuais seriamente ameaçadas: o avanço do coletivismo 

propiciado pela disseminação das teorias amoralistas do Século XIX – que 

viriam a ensejar, na centúria seguinte, as três grandes ideologias totalitaristas 

dos nossos tempos (o nacional-socialismo, o fascismo e o comunismo) – trouxe 

à doutrina privatista a necessidade do reconhecimento de direitos pessoais 

absolutos, que se opusessem à crescente negação, feita na era pós-industrial, 

da subjetividade individual.102 Esses direitos subjetivos inerentes à pessoa 

integram um bloco de garantias fundamentais do direito positivo aos indivíduos, 

incluindo o direito à proteção do nome, da imagem, da honra, da liberdade 

pessoal, da integridade corporal et alii; denominou-se-lhes direitos da 

personalidade, e o seu reconhecimento, desde então, tem demarcado a 

fronteira entre o mundo livre e o servil.103 

Mas ora: a recognição de tais direitos não poderia ficar – como 

deveras não ficou – adstrita às pessoas físicas, pois, sendo as pessoas 

jurídicas um instrumento daquelas, um meio de que os homens se valem para 

concretizar suas propensões, também elas, as corporações, deveriam ter suas 

faculdades elementares asseguradas pelas ordens jurídicas. Isso, claro, 

haveria de ser feito em proveito dos próprios seres humanos cujos interesses 

estão ligados aos entes morais: protegendo-se os direitos destes últimos, estar-

se-ia ipso facto tutelando as legítimas expectativas daqueles primeiros. Fora 

essencial, assim, conceder a tais entidades a proteção à personalidade 

advinda da consagração dos direitos homônimos.104 

                                                 
102 Sobre o assunto, ORLANDO GOMES ensina: “Sob a denominação de direitos da personalidade, com-
preendem-se direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna preconiza e 
disciplina, a fim de resguardar a sua dignidade. A necessidade de protegê-la contra práticas e abusos 
atentatórios tornou-se premente em razão assim da tendência política para desprestigiá-la como dos 
progressos técnicos e científicos. No plano jurídico da ordem privada, essa tendência revelou-se princi-
palmente sob a forma de negação dos direitos subjetivos. Partiram os ataques ao subjetivismo de especi-
alistas do direito público, imbuídos de preocupações sociológicas oriundas da filosofia de Augusto Com-
te, desembocando num tecnicismo que pretendeu destruir a viga mestra da teoria geral do direito. Radi-
calizaram-se essas tentativas iconoclastas na veemente negação dos substanciais direitos subjetivos de 
personalidade, provocando a reação que, na sua consagração legislativa, encontra plena satisfação.” 
(Em Introdução ao direito civil. 12ª edição. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. Rio de 
Janeiro: Companhia Editora Forense, 1.997 – página 149). 
103 O Código Civil brasileiro de 2002 dedica todo o Capítulo II do Título I de seu Livro I aos direitos da 
personalidade (artigos 11 a 21). 
104 No sentido de que a tutela aos direitos da personalidade das pessoas jurídicas é sobretudo um prestígio 
aos propósitos das pessoas físicas que lhas integram, CARBONNIER, Jean. Droit civil. Tome 1: Les 
personnes (personnalité, incapacites, personnes morales). 21e édition refoundue. Paris: Presses Universi-
taires de France, 2.000 – página 401.  
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O direito privado, nesses moldes, passou a deferir às personnes 

morales a segurança de prerrogativas como o direito ao nome e à honra 

objetiva, por exemplo. Com esse espírito, a propósito, é que a Lei Federal nº 

10.406/2002, o novo Código Civil brasileiro, seguindo uma tendência 

doutrinária irrefreável, dispôs, em seu artigo 52, que “aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”105 

 

IV.b. A reparação dos danos morais das pessoas jurídicas 

 

A oposição à reparação dos danos morais da pessoa jurídica.. A 

sagração da proteção dos chamados direitos da personalidade às pessoas 

jurídicas, contudo, não pôs fim às discussões a respeito de semelhantes 

faculdades, quando titularizadas por entes morais – somente transferiu o 

problema, que já não é o de saber se as pessoas legais têm direitos de 

personalidade (têm-nos), mas o de saber quais direitos da personalidade são 

compatíveis com a abstração ínsita à existência das corporações. 

Essa consideração, especificamente dirigida às pessoas fictícias, é 

um tanto nova nos sistemas ocidentais de direito, e não por outra razão a 

opinião comum dos doutores vacilou, até bem pouco tempo, em estudar os 

direitos da personalidade dos entes legais, e divisar os que podem e os que 

não podem extender-se às entidades morais. 

A preleção de ROBERTO DE RUGGIERO é representativa desse 

período, agora passado, de negação, às pessoas jurídicas, dos direitos 

essenciais. Sobre elas, aduz o autor peninsular que sua “individualidade 

própria faz com que as pessoas jurídicas, legalmente reconhecidas pelo 

Estado, sejam consideradas pelo direito objetivo como sujeitos e, portanto, 

como capazes de direitos”. Adverte, contudo, que “a personificação não pode 

no entanto ir além da própria natureza das coisas e assim se compreende 

facilmente que a capacidade das pessoas jurídicas seja limitada aos direitos 

                                                 
105 No direito português prerrogativas como a da honorabilidade social não eram reconhecidas sob o re-
gime do Código Civil revogado; incorporando o chamado princípio da especialidade do fim, o art. 34 
aduzia que à pessoa coletiva só seriam franqueados os direitos pertinentes às finalidades institucionais do 
ente. O novo Código Civil, contudo, consagra, em seu artigo 70, o direito à tutela geral de sua personali-
dade moral (que compreende os direitos à honra, à liberdade etc). Sobre o tema, conferir PINTO, Carlos 
Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3ª edição actualizada. 9ª reimpressão. Coimbra: Coimbra 
Ediora Limitada, 1.994. 663p. – página 317. 
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patrimoniais, não se estendendo aos outros direitos que pressupõem como 

elemento essencial a pessoa física.”106 

Como aludido, porém, esse já não é o caso; o que se discute, no 

momento, é sobre quais as faculdades da personalidade que são e quais as 

que não são extensíveis às pessoas jurídicas. Para o propósito do trabalho 

presente, interessa saber sobre a extensibilidade daqueles “direitos morais” – 

por assim dizer –, cuja violação dá azo às reparações por danos homônimos. 

Seriam essas prerrogativas imputáveis às pessoas abstratas 

(conseqüentemente: teriam elas o direito à proteção jurídica respectiva)? 

Até poucos anos, a tese que prevaleceu foi a negativa: as pessoas 

fictícias não poderiam ter sob seu domínio direitos homólogos àqueles que aos 

homens são inatos. Sua violação, portanto, não poderia redundar na busca 

pela intervenção judicial reparatória – à exceção de naqueles casos em que 

houvesse lesão patrimonial concomitante (hipóteses em que os prejuízos 

tangíveis – mas somente eles – eram considerados passíveis de reparação). 

Na literatura jurídica brasileira, a mais célebre oposição à atribuição 

de direitos não-patrimoniais às pessoas jurídicas (e, portanto, à reparação de 

seus danos imateriais) é a de WILSON MELO DA SILVA, a qual pode ser 

encontrada em seu célebre O dano moral e sua reparação; por todos os que 

negavam a indenizabilidade dos danos morais às pessoas fictícias, preleção é 

consignada: 

As pessoas jurídicas, em si, jamais teriam direito à 
reparação por danos morais. E a razão é óbvia. 
Que as pessoas jurídicas sejam, passivamente, 
responsáveis por danos morais, compreende-se. Que, 
porém, ativamente, possam reclamar as indenizações, 
conseqüentes deles, é absurdo. 
O patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos 
que dele se originam seriam, singelamente, danos da 
alma, para usar da expressão do evangelista SÃO 

MATEUS, lembrada por FISCHER, e reproduzida por AGUIAR 

DIAS. 
Os alicerces sobre que se firmam os danos morais são 
puramente espirituais. 
E as lesões do patrimônio ideal dizem respeito à 
capacidade afetiva e sensitiva, qualidades apenas 
inerentes aos seres vivos. 

                                                 
106 Obra citada, páginas 187/188. 
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Biologicamente falando, os danos morais estariam em 
relação estreita com o sistema nervoso. 
Vimos, no nº 124, supra, que, para o fisiologista, a dor em 
essência é una, seja física ou moral, advindo apenas da 
qualidade do agente: os meios externos agindo sobre os 
sentidos, ou uma representação mental, uma idéia, 
surgindo no intelecto. 
E as dores morais puras, as que nos surgem de uma 
representação mental, concretizam-se, segundo os 
fisiologistas, principalmente, pelo fenômeno da 
vasiconstrição motora. 
Para os espiritualistas, talvez essa concepção fisiológica 
da dor tenha um tanto ou quanto de puro materialismo. 
Seja como for, porém, o que se pretende demonstrar é 
que o fenômeno dor é um fenômeno vital, dos seres 
orgânicos dotados de capacidade sensorial. 
Ora, a pessoa jurídica não é um ser orgânico, vivo, dotado 
de um sistema nervoso, de uma sensibilidade, e, como tal 
apenas poderia subsistir como simples criação ou ficção 
de direito. 
Não possui um corpo físico, não tem um mundo interior, 
não é animada dessa vida que Santo Tomás definiria 
como o movimento imanente, e que só Deus pode provir. 
E foi mesmo no intuito de fazê-la contrastar com a pessoa 
física, animada de vida, natural, que alguns doutrinadores 
a preferiram denominar pessoas sociais, como fez GINER 

DE LOS RIOS, pessoas morais, como o entenderam outros, 
não faltando aqueles que a nomeassem, singelamente, 
apenas pessoas fictícias ou meras ficções legais. 
Seriam, pois, assim, para os efeitos dos danos morais, as 
pessoas jurídicas, meras abstrações, não tendo mais vida 
que a que lhes é emprestada pela inteligência ou pelo 
direito. Seriam vivas apenas para os juristas que lhes não 
podem comunicar, ao corpo, o quente calor animal e a 
divina chama da alma, não tendo, pois, capacidade 
afetiva ou receptividade sensorial. 
Não se angustiam, não sofrem, 
Não seriam, jamais, suscetíveis dos danos anímicos que 
lhes não poderia insuflar a mais sutil casuística. 
Que seja seu elemento característico de existência um 
patrimônio, como o queria PLANIOL, ou uma soma das 
vontades de seus componentes, ou mesmo um ser real, 
com uma vontade própria, assim como a entendiam os 
sequazes da escola organicista, (GIERKE, ENDEMANN, 
MICHOUD e outros), pouco importa. O fato é que jamais 
teriam um sistema nervoso próprio, uma alma, uma 
sensibilidade. 
Como, então, falar-se, no tocante às pessoas morais, em 
danos morais, em lesões da alma, em patrimônio ideal 
que não têm e que não poderiam ter jamais? 
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E assim, só por ficção, se lhe poderia emprestar a 
faculdade dos danos morais, apanágio das pessoas 
orgânicas e vivas. Mas tal ficção sancionaria um absurdo, 
aberraria da realidade. E se é certo que “fictio importat 
veritatem”, não menos certo é, ainda, que “ubi non potest 
cadere veritas, ibi fictio non cadit”. 
Do mesmo sentir é o jurista uruguaio JOSÉ PEDRO 

ARAMENDIA, que, valendo-se da autoridade de 
CLAUSSEURS, chega à conclusão de que o dano moral só 
pode ser sofrido pela pessoa física, salientando que ‘a 
jurisprudência francesa resolveu, no caso de morte de 
pupilo de instituição do Estado, que este não podia 
reclamar indenização conseqüente de prejuízo moral, 
porque, sendo impessoal, era incapaz de experimentar 
algum sentimento dos que, nas pessoas físicas, justificam 
a reparação do dano moral.107 

Embora não tenha sido o citado autor o primeiro a tratar do tema em 

solo pátrio – ou, de resto, a esposar a tese da irreparabilidade dos danos 

morais sofridos por pessoas jurídicas –, a lição de WILSON MELO DA SILVA, dada 

a percuciência de suas palavras e o caráter histórico de seus escritos, fez 

seguidores por várias gerações de juristas brasileiros. Em maior ou menor 

escala, a quase totalidade dos que rejeitaram a doutrina da reparabilidade às 

instituições incorpóreas valeu-se do amparo doutrinário do lente mineiro. 

Como exposto alhures, mesmo o reconhecimento, pela maior parte 

dos autores, de que as pessoas jurídicas eram senhoras de direitos da 

personalidade, não teve por condão a superação, de forma causal e imediata, 

do dogma da irreparabilidade das lesões morais às pessoas fictícias. O 

punctum dolens da questão não estava predominantemente no fato de que no 

próprio conceito de dano moral se encontrava ínsita a idéia de dor – que, claro, 

não podia atingir a pessoa jurídica –; estava, principalmente, na restrição que 

se impunha a uma outra definição: a da honra. O honor, deveras, era abordado 

principalmente em sua faceta interna, subjetiva – também incompatível, assim, 

com a personalidade jurídica, integralmente desprovida de qualquer 

subjetividade. 

Mudança de paradigmas: a aceitação da reparabilidade dos danos 

morais sofridos por pessoas jurídicas.. Não havia razão, porém, para que o 

conceito de honra houvesse um tal tratamento restringente: de antanho se 

                                                 
107 Obra citada, páginas 650/653.  
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admitiu a ambivalência do termo, divisando-se o brio do conceito social, a 

estima própria da comunitária, a auto-consideração da dignidade, o ânimo 

espiritual da mercê coletiva. O próprio Código Penal de 07 de dezembro de 

1.940 já tratava em tipos diversos os delitos relativos à honra social e à íntima; 

as figuras da difamação e da injúria, deveras, tutelavam uma e outra, 

respectivamente, ao qualificar como ilícitos os atos de “difamar alguém, 

imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação” e “injuriar alguém, ofendendo-lhe 

a dignidade ou o decoro” (artigos 139 e 140).108 

O direito privado também já conhecia essa duplicidade valorativa da 

honra. JEAN CARBONNIER, ao tratar da abrangência do droit à l’honneur, aduz 

que “la notion recouvre deux phénomènes, l’um psychologique, l’autre social. 

L’honneur, c’est à la fois le sentiment qu’a la personne d’être irréprochable 

(sans reproche) en morale comme en droit et le fait qu’elle est considerée 

comme telle par les autres (la société globale ou un cercle restreint).”109 Entre 

nós, SÍLVIO DE SALVO VENOSA pontifica, semelhantemente, que “a honra possui 

um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra 

subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da 

pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no 

renome e na imagem social. Essa honra objetiva alcança tanto a pessoa 

natural como a pessoa jurídica. Uma notícia difamatória pode afetar o bom 

nome de ambas. (...) Nesse diapasão, a pessoa jurídica é passível de ser 

vítima de dano moral. Essa orientação vem sendo admitida em julgados do 

país.”110  

Não houve, assim, propriamente uma ampliação conceptual em 

torno da honra – que já se havia desde sempre como continente de aspectos 

internos e externos –; o que foi decisivo para a mudança de perspectiva em 

torno da proposição da reparabilidade dos reveses imateriais dos entes 

jurídicos foi o puro e simples reconhecimento de que as pessoas imateriais 

                                                 
108 Sobre as duas faces da honra no direito penal, ver NORONHA, Edgard Magahães. Direito penal. 2º vo-
lume: dos crimes contra a pessoa; dos crimes contra o patrimônio. 8ª edição revista e atualizada. São Pau-
lo: Saraiva S.A. Livreiros Editores, 1.973 – páginas 110/111.  
109 Em Droit civil. Tome 1: Les personnes (personnalité, incapacites, personnes morales). 21e édition re-
foundue. Paris: Presses Universitaires de France, 2.000 – página 148. 
110 Direito civil. Volume III: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: Editora Atlas S.A., 
2001 – página 649. 
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tinham em seu patrimônio jurídico a honra, por sua face objetiva, como um bem 

tutelável. 

Desta sorte, nada obstante a oposição de nomes como WILSON 

MELO DA SILVA, JOSÉ PEDRO ARAMEDIA e AGOSTINHO ALVIM, autores como 

AGUIAR DIAS, RUI STOCO, WLADIMIR VALLE, SÉRGIO CAVALIERI FILHO e ANTÔNIO 

JEOVÁ SANTOS propugnaram, sem qualquer óbice real no sistema normativo 

brasileiro – que já tinha as pessoas jurídicas como portadoras de certos direitos 

da personalidade, e que já possuía a distinção entre honra subjetiva e objetiva 

–, a necessidade da aceitação da ressarcibilidade dos danos imateriais das 

pessoas morais. 

RUBENS LIMONGI FRANÇA, assim, concebe “... que a pessoa jurídica 

também pode ser sujeito passivo de dano moral. Por exemplo, um sodalício 

cultural, uma vez difamado como instituição, pode sofrer prejuízo em seu 

renome. Isso é um dano moral, tão reparável como aquele lesivo da pessoa 

natural. Parece que poderíamos mesmo afirmar a possibilidade de existir dano 

moral à coletividade, como sucederia na hipótese de se destruir algum 

elemento do seu patrimônio histórico ou cultural, sem que se deva excluir, de 

outra parte, o referente ao seu patrimônio ecológico.”111 RUI STOCO, 

semelhantemente, vaticina que “a honra objetiva da pessoa jurídica merece o 

mesmo tratamento dado às demais pessoas naturais (sic), pois a Constituição 

da República consagrou o direito à imagem como garantia, protegendo-a 

explicitamente (art. 5º, inciso V), sendo desimportante o argumento de que o 

ente jurídico é desprovido de corpo físico.”112 

Portanto, a moral tutelada pelas normas de nosso sistema de direito 

positivo – inclusive por aquelas que se encontram no planalto constitucional – 

não constitui simplesmente o ânimo interno, cuja violação gera a patemi 

d’animo do direito italiano, ou o mental anguish do direito anglo-saxônico: é, por 

igual, a moral social. Esta, sendo titularizada pelas pessoas jurídicas, também 

há de ser resguardada pelo ordenamento. 

                                                 
111 Em Revista da Procuradoria Geral do Estado, São Paulo, nº 33, junho de 1990, páginas 181/182. 
112 Em Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e juris-
prudencial. 5ª edição revista, atualizada e ampliada do livro “Responsabilidade civil e sua interpretação 
jurisprudencial: doutrina e jurisprudência.” São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2.001. 1.855p. 
– página 1.338. 

UnR
eg

ist
er

ed



 68

Jurisprudência.. Sensível, a questão de que se trata foi apreciada de 

forma oscilante pelos tribunais; alguns concebiam a reparação, tomando-a 

como uma necessidade de justiça113, outros repeliam a idéia, acoimando-a de 

absurda e ficcionista.114 Mesmo uma análise breve da jurisprudência de apenas 

quatro de nossos pretórios pode atestá-lo. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou que 

“sujeita não está a dano moral a pessoa jurídica. Abalo de crédito constitui, 

para a pessoa jurídica, dano patrimonial, mensurável pelo prejuízo que 

efetivamente lhe causou a ação ou omissão do agente que o provocou.”115 

Decidiu também, quanto ao dano moral, que, “tratando-se de dor física ou 

psíquica, inviável admiti-lo em relação à pessoa jurídica.”116 Sem embargo, a 

mesma Corte já determinou, vacilante, que “sofrendo agressões quanto à sua 

honorabilidade comercial, a pessoa jurídica faz jus a indenização por danos 

morais, pela posição que desfruta no meio em que desenvolve suas 

atividades.”117 Vaticinou, igualmente, que “independentemente de sua condição 

de pessoa física ou jurídica, o titular de direitos autorais tem ação para 

demandar indenização por danos, inclusive morais.”118 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acordou: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 1. Pessoa física e jurídica: 

legitimação ativa de ambas. Inteligência dos artigos 5º, X, da Constituição da 

República e 20 do Código Civil.”119 Semelhantemente, sentenciou que “pode 

sofrer dano moral reparável pela judiciária via a pessoa jurídica.”120 Em sentido 

                                                 
113 Revista dos Tribunais 716/270, 728/355, 754/423, Revista do Superior Tribunal de Justiça 85/286, 
102/369.  
114 Revista dos Tribunais 716/258. 
115 Excerto do acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apelação 
cível Nº 594051658, relator o Desembargador OSVALDO STEFANELLO, julgada no dia 04 de outubro de 
1.994. 
116 Excerto do acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apelação 
cível nº 195055728, relator o Desembargador ANTÔNIO GUILHERME TANGER JARDIM, julgada no dia 12 
de dezembro de 1.995. 
117 Excerto do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apela-
ção cível nº 595085333, relator o Desembargador FLÁVIO PANCARO DA SILVA, julgada no dia 03 de agos-
to de 1.995. 
118 Excerto do acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apelação 
cível nº 595035866, relator o Desembargador JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER, julgada no dia 26 de abril de 
1.995. 
119 Excerto do acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na apelação cível nº 
0055473-8, relator o Desembargador ULYSSES LOPES, julgada no dia 06 de maio de 1.997. 
120 Excerto do acórdão unânime da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na apelação 
cível nº 0057774-8, relator o Desembargador J. VIDAL COELHO, julgada no dia 23 de setembro de 1.997. 
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idêntico, aduziu ser “perfeitamente admissível a indenização por dano moral 

causado à pessoa jurídica, em decorrência do protesto de título efetivado 

posteriormente à quitação da dívida, por acarretar abalo de seu conceito no 

mercado em que atua, assegurada que é pela Constituição Federal em seu 

artigo 5o, incisos X, cuja interpretação não há de se restringir às pessoas 

naturais. O protesto indevido de duplicata já paga acarreta a responsabilidade 

de indenizar o dano moral correspondente, o qual prescinde da prova de 

efetivo prejuízo.”121 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina também aceitava a 

indenizabilidade dos reveses imateriais das pessoas fictícias: houve o sodalício 

oportunidade de expressar que “a pessoa jurídica agredida em sua honra 

objetiva e imagem públicas por ato de terceiro, consistente em protesto 

indevido de título já pago, pode demandar indenização por danos morais.”122  

Dissenso igual àquele verificado na corte gaúcha pode ser 

encontrado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ora admitia 

a reparação, ora a repudiava. Concebendo-a, decidiu que “o dano moral, hoje 

amplamente admitido pela Constituição, não se representa somente pela dor, 

pela ofensa ao sentimento, ao psiquismo humano, mas envolve outras 

hipóteses, inclusive de pessoa jurídica, não sendo de ser confundido com o 

abalo de credito, figura do dano patrimonial.”123 Negando-a, pronunciou – 

quase simultaneamente – que “a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo 

de dano moral”124, tendo também julgado que “a pessoa jurídica não pode ser 

sujeito passivo de dano moral. O elemento característico do dano moral é a dor 

em sentido mais amplo, abrangendo todos os sofrimentos físicos ou morais, só 

possível de ser verificado nas pessoas físicas. O ataque injusto ao conceito da 

pessoa jurídica só é de ser reparado na medida em que ocasiona prejuízo de 

ordem material.”125 

                                                 
121 Excerto do acórdão unânime da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná na apelação 
cível nº 0059089-2, relator o Desembargador ROGÉRIO COELHO, julgado no dia 04 de novembro de 1.997. 
122 Acórdão unânime da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na apelação cível 
nº 97.014337-0, relator o Desembargador NILTON MACEDO MACHADO, julgada no dia 20 de outubro de 
1.998. 
123 Excerto do acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na apelação cível 
nº 1996.001.03055, relator o Desembargador PEDRO LIGIERO, julgada no dia 13 de agosto de 1.996. 
124 Excerto do acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na apelação cível 
nº 1996.001.04171, relator o Ministro LUIZ CARLOS MOTTA, julgada no dia 28 de agosto de 1.996. 
125 Excerto do acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na apelação cível 
nº 1995.001.01625, relator o Desembargador MIGUEL PACHÁ, julgada no dia 23 de maio de 1.995. 

UnR
eg

ist
er

ed



 70

Bem se pode perceber a flutuação que havia na segunda instância, 

relativamente ao problema; a indefinição de posições em derredor dele era 

grande. 

Debalde seria a persecução de uma solução para o assunto no 

Supremo Tribunal Federal. Embora toda a temática pertinente aos direitos da 

personalidade (como o direito à honra, claro) seja referente a direitos 

fundamentais cujo lastro se encontra na Lei Fundamental, a Corte julgou estar 

alheia ao problema da tutela do direito à honra das pessoas abstratas, julgando 

que “a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais não alcança nível 

constitucional a viabilizar a abertura da via extraordinária.”126  

A palavra última para o solucionar de uma tal dificuldade, assim, 

haverá de ser procurada no Superior Tribunal de Justiça, que, na qualidade de 

guardião da inteireza do direito federal – do qual é portador da exegese última 

–, possui a incumbência de examinar o problema da indenizabilidade dos 

danos morais sofridos por entes jurídicos. 

O precedente, na Corte Federal de Uniformização, foi estabelecido 

no julgamento do recurso especial nº 60.033/MG, interposto em 03 de fevereiro 

de 1.995 pelo Banco Nacional S.A. contra a sociedade comercial Boerger e 

Boerger Classivídeo Ltda. Pela insurreição, a instituição financeira recorrente 

desejava obter provimento revisor que promovesse, com lastro no permissivo 

do artigo 105, inciso III, alínea c da Constituição Federal127, a reforma de uma 

condenação cível que sofrera no Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que lhe 

impelira a reparar os danos sofridos pela recorrida em função de um protesto 

indevido de duplicata mercantil. Apreciando a tenção recursal, a Quarta Turma 

do sodalício a admitiu, negando-lhe, contudo, o provimento; o acórdão é o que 

se segue: 

 RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA 
JURÍDICA. 

                                                 
126 Excerto do acórdão unânime da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental 
no recurso extraordinário nº 221.250/RJ, relatora a Ministra ELLEN GRACIE NORTHFLEET, julgado no dia 
06 de março de 2.001, e publicado no Diário da Justiça da União de 06 de abril de 2.001, na página 96. 
127 “Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) julgar, em recurso especial, as causas decididas, em 
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: (...) der a lei federal interpretação divergente da que 
lhe haja atribuído outro tribunal.” 
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A honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida 
pelo protesto indevido de título cambial, cabendo 
indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. 
Recurso conhecido, pela divergência, mas improvido.128 

O julgado teve por base a evidência de que a noção de honra é 

dicotômica, e que a pessoa jurídica – a que não se podiam negar determinados 

direitos da personalidade – possui a prerrogativa de resguardar a sua honra 

objetiva, isto é: a sua boa imagem no meio social em que atua. Por 

historicamente significativo, o sufrágio condutor do Ministro relator há de ser 

transcrito: 

Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à 
honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, 
inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada 
um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua 
dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores 
de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao 
sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, 
consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso 
se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à 
dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa 
à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde 
vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem 
capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso 
desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode 
padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de 
uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada 
por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou 
comercial onde atua. 
Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do 
conceito público de que goza no seio da comunidade, 
sem repercussão direta e imediata sobre o seu 
patrimônio. Assim, embora a lição em sentido contrário de 
ilustres doutores (Horacio Roitman e Ramon Daniel 
Pizarro, El Daño Moral y La Persona Juridica, RDPC, p. 
215), trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que 
existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É 
certo que, além disso, o dano à reputação da pessoa 
jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do 
abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e 
de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc., 

                                                 
128 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 60.033/MG, 
relator o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, julgado no dia 09 de agosto de 1.995, e publicado no 
Diário da Justiça da União de 27 de novembro de 1.995, na página 40.893. Votaram com o relator os 
Ministros LUIZ CARLOS FONTES DE ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA e RAPHAEL DE BARROS 
MONTEIRO FILHO. 
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donde concluo que as duas espécies de danos podem ser 
cumulativas, não excludentes. 
Pierre Kayser, no seu clássico trabalho sobre os direitos 
da personalidade, observou: 
“As pessoas morais são também investidas de direitos 
análogos aos direitos da personalidade. Elas são somente 
privadas dos direitos cuja existência está ligada 
necessariamente à personalidade humana”. (Revue 
Trimestrielle de Droit Civil, 1971, v. 69, p. 445). 
E a moderna doutrina francesa recomenda a utilização da 
via indenizatória para a sua proteção: 
“A proteção dos atributos morais da personalidade para a 
propositura de ação de responsabilidade não está 
reservada somente às pessoas físicas. Aos grupos 
personalizados tem sido admitido o uso dessa via para 
proteger seu direito ao nome ou para obter a condenação 
de autores de propostas escritas ou atos tendentes à 
ruína de sua reputação. A pessoa moral pode mesmo 
reivindicar a proteção, se não de sua vida privada, ao 
menos do segredo dos negócios.” (Traité de Droit Civil, 
Viney, Les Obligations, La Responsabilité, 1982, vol. II, p. 
321). 
No Brasil, está hoje assegurada constitucionalmente a 
indenizabilidade do dano moral à pessoa (art. 5º, X, da 
CR). Para dar efetiva aplicação ao preceito, pode ser 
utilizada a “regra exposta pelo art. 1.553 do CCivil, 
segundo o qual, ‘nos casos não previstos neste capítulo, 
se fixará por arbitragem a indenização’. Esta disposição 
permite a indenização dos danos morais e constitui uma 
cláusula geral dessa matéria” (Clóvis do Couto e Silva, “O 
Conceito de dano no Direito brasileiro e comparado”, Rev. 
Dos Tribunais, 667/7). O mesmo dano moral, de que pode 
ser vítima também a pessoa jurídica, é reparável através 
de indenização, avaliado o prejuízo por arbitramento. 
No caso dos autos, a v. sentença, depois confirmada pelo 
v. acórdão, cujos fundamentos estão transcritos no 
relatório, além de admitir a existência de dano 
extrapatrimonial, também reconheceu a presença de dano 
patrimonial, diretamente derivado da conduta culposa do 
banco. Tanto por um fundamento, quanto pelo outro, 
cabível o pedido indenizatório. 
Isto posto, conhecendo do recurso pela divergência, 
nego-lhe provimento. 
É o voto. 

Mas mesmo após a prolação do stare decisis acima referido, o fluxo 

de querelas semelhantes não cessou, nem nas Cortes estaduais, nem no 

próprio Superior Tribunal de Justiça. Precisamente para por um termo às 
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discussões em derredor da reparabilidade de danos morais sofridos por 

pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 08 de setembro de 

1.999, por ducto de sua Segunda Seção, inseriu na Súmula de sua 

Jurisprudência Predominante o Verbete nº 227, segundo o qual “a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral.”129 

A questão da ressarcibilidade dos danos imateriais das pessoas 

abstratas, portanto, está, hoje, integralmente superada. Mesmo às 

coletividades não-personificadas – portadoras de direitos difusos e coletivos – é 

assegurado, hodiernamente, o direito à reparação de danos morais.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, julgado no dia 08 de setembro de 1.999, e publicado no 
Diário da Justiça da União de 20 de outubro de 1.999, na página 49. O verbete também se encontra pu-
blicado nos seguintes repositórios oficiais: JSTJ, volume 12, página 279; RLTR, volume 10 – outubro de 
1.999, página 1.355; Revista do Superior Tribunal de Justiça, volume 131, página 17 e Revista dos Tri-
bunais, volume 769, página 166. 
130 Assim: MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17ª edição, atualizada até a Emenda Constitu-
cional nº 45/04. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2.005 – página 45 e STOCO, Rui. Obra citada, página 
1.421. 
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V. O ESTADO COMO TITULAR DE REPARAÇÕES POR DANOS MORAIS 

 

Estabelecido como pressupostos a plenificação da responsabilidade 

civil, a inafastabilidade da possibilidade de reparação dos danos imateriais e a 

abrangência de um semelhante direito às pessoas jurídicas, aprecia-se, agora, 

a componibilidade dos danos morais quando perpetrados contra o Estado. 

 

V.a. Considerações iniciais 

 

O Estado: conceito e personalidade jurídica.. Essa faculdade, 

contudo, pressupõe, por sua vez, a determinação de um conceito do que se 

entende sobre o Estado e a definição de sua personalidade jurídica.  

Como aludido no exórdio do capítulo II, supra, há uma coincidência 

temporal entre a existência humana enquanto tal e a presença de uma 

entidade titular, gestora do direito (do direito em geral, mas notadamente do 

direito particular de sancionamento e [em última instância] de coerção). 

Tratamos, naquelas linhas, da mútua implicação que havia entre homem e 

Estado, considerado esse como uma constante antropológica e jurídica. 

Restou por ser mencionado, porém, que a experiência estatal não é 

coexistente de uma maneira passiva com a sociedade de cuja organização 

política ela é a representação; ela, bem ao revés, é co-ativa, relativamente ao 

elemento humano que lhe dá a anima (e, claro, também em relação ao restante 

dos entes da comunidade internacional). Age, nesse sentido, pela comunidade 

(representando-a), mas também com ela e, por vezes, contra alguns de seus 

componentes, quando afrontam o regramento social. 

Essa dissociação, evidentemente, nem sempre houve, inclusive pela 

razão notória de que o próprio Estado nem sempre foi vislumbrado: ele existiu, 

no princípio do esforço civilizatório humano, como uma instituição imprecisa, 

difusa, que tinha poderes fluidos e implícitos. Sequer o nome que lho damos 

hoje o Estado, vetustamente, possuía. 
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Realmente, o conceito de Estado, como o havemos hodiernamente, 

não correspondeu em todo o tempo a um vocábulo homólogo. Os helenos, 

cujos estados não ultrapassavam os limites das cidades (chamadas pela 

ciência política, assim, de cidades-estados) usavam o termo polis para 

designar a sua peculiar organização social. Os romanos, a seu turno, 

empregavam as palavras civitas e respublica, a fim de aludir à sua comunidade 

política. Se a língua latina deveras havia já então o status, esse lexema não 

exprimia nada a respeito do que concebemos por Estado (isto é: como 

sociedade politicamente conformada); significava apenas situação, condição. 

Como a cultura de Roma, entretanto, se valia da expressão status republicae 

para se referir à situação, à ordem da república, talvez tenha sido pelo desuso 

do segundo fragmento que o enunciado, contraindo-se, teve o seu sentido 

inteiro englobado simplesmente pelo status.131 É nesse senso atual que, desde 

o Século XVI, vê-se o uso de “Estado”, como o entendemos. 

Mas esse é apenas o nome que ostenta. Como, todavia, pode ser 

enunciado? 

Desprezando já sua caracterização primitiva, GEORG JELLINEK refere-

se ao Estado como “a corporação de um povo, assentada num determinado 

território e dotada de um poder originário de mando”132. PAULO NADER, à 

semelhança do doutrinador alemão, alude a ele como “um complexo político, 

social e jurídico, que envolve a administração de uma sociedade estabelecida 

em caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo.”133 

Percebe-se a comunidade, em todas as definições, desse elemento 

de poder, de ordenamento soberano da vida social. Atualmente, todavia, para 

concretizar essa capacidade de mando, para tornar efetiva a sua força 

executória da soberania, para enfim agir em meio aos diferentes atores sociais, 

o Estado carece, ele próprio, de uma personificação134; uma vez posta a 

metafórica máscara que permite o soar das vozes no teatro societário, faz-se o 

                                                 
131 A cogitação é de AZAMBUJA, Darcy Pereira de. Teoria geral do Estado. 4ª edição. Porto Alegre: Livra-
ria do Globo S.A., 1.955 – página 14. 
132 Apud BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10ª edição, revista e atualizada. 9ª tiragem. São Paulo: Ma-
lheiros Editores Ltda., 2.000 – página 67. 
133 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 6ª edição, revista e atualizada de acordo com a Consti-
tuição de 1.988. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1.991 – páginas 141/142. 
134 Irônica inversão da situação do homem, que, para conceber-se tal, carece de uma alteridade, de alguma 
sorte de coletivização de sua existência. 
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Estado apto a entrar na arena, para agir de per si como um protagonista da 

história. Sinopticamente, é mediante a personificação (isto é: à auto-atribuição 

de personalidade ao Estado) que ele se torna capaz juridicamente – adquirindo 

direitos e contraindo obrigações. 

A aquisição impessoal de capacidade de direito, pois, é a finalidade 

da personificação jurídica da experiência estatal, da qual o seu atuar moderno 

não prescinde. O antropomorfismo jurídico do Estado, de fato, o contrapõe 

àquelas suas manifestações primevas, em que a força política da organização 

social era exercida de maneira imprecisa, com um grau alto de subjetividade e, 

assim, de instabilidade. 

 

V.b. A reparabilidade dos danos morais do Estado como uma 

necessidade lógica e ética 

 

V.b.1. A reparabilidade dos danos morais do Estado como uma 

necessidade lógica 

 

O Estado, portanto, tem inafastável personalidade jurídica, embora 

ele esteja, dentro de qualquer sistema jurídico moderno, em uma situação 

atípica – eis que é a um só tempo reitor e súdito de seu próprio direito. 

Assenhorando-se de uma personalidade jurídica, como se consignou 

acima, o Estado age, positiva e negativamente, entre os demais componentes 

da vida comunal interna e internacional; fazendo-o, frui de direitos e deveres na 

esfera civil, e eventualmente sofre e perpetra delitos de índole criminal. Ele 

tem, desta arte, ampla capacidade cível e delitual pública.135 

                                                 
135 Trate-se primeiro da ação delituosa das pessoas morais: se a dogmática legal pátria incorporou de an-
tanho a possibilidade de os entes jurídicos sofrerem delitos de ordem penal, resistiu, contudo, à admissão 
de sua qualidade de possíveis sujeitos ativos da relação penal – valia a parêmia segundo a qual societas 
delinquere non potest. 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1.988, contudo, previu, em seu artigo 173, §5º, que o ente 
moral poderia responder criminalmente por atos praticados em detração do status econômico e financeiro 
da nação, regrando que “a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurí-
dica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos 
atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.” 

Também em seu artigo 225, §3º, a Carta Magna albergou a possibilidade de a lei ordinária atribuir res-
ponsabilidade penal às pessoas jurídicas, relativamente a delitos de natureza ambiental, aduzindo que “as 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos cau-
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Pois bem: diante dessa vasta capacidade civil para a aquisição de 

direitos e para a assunção de obrigações da mais variada ordem – e 

considerada também a sua aptidão penal passiva e ativa –, questionar-se-ia: 

que espécie de capacidade, qual peculiar qualidade jurídica faltaria ao Estado, 

como pessoa jurídica, para ser reconhecido como portador de uma honra 

objetiva (à semelhança das demais) que, uma vez malferida, ensejaria a 

reparação dos danos respectivos? 

A resposta que se impõe é: nenhuma. Não há, no sistema de direito 

brasileiro, qualquer particularidade distintiva de que se revistam os entes 

públicos para que seja lícito concluir que eles não possam, dadas as condições 

de incidência, buscar uma semelhante tutela judicial (não, ao menos, 

consideradas as premissas legais e jurisprudenciais em voga; se de lege 

ferenda pode-se fazer objeções à idéia – decerto haverá quem as faça –, a 

condição atual do ordenamento, tal como interpretado pela melhor doutrina e 

pelas cortes, não permite a negação dessa prerrogativa). 

Com efeito, a ordem jurídica de nossos dias não nega a) que ao 

Estado seja atribuída a personalidade jurídica; b) que às pessoas jurídicas 

sejam deferidos os direitos da personalidade que não contrariem a sua 

essência136; c) que entre tais direitos esteja o direito à honra, em sua face 

objetiva [respeitabilidade, reputação]; e d) que conspurcações aos direitos não-

materiais [entre os quais está o direito à consideração social] sejam 

judicialmente sanáveis. Não o negando, o sistema de direito entrega aos 

operadores os pressupostos necessários e suficientes ao reconhecimento 

inexorável da indenizabilidade dos danos imateriais que sofre a coletividade 

politicamente organizada. 

Uma faculdade como essa, como se explanou, só poderia ser 

recusada às entidades estatais se se recusasse uma ou algumas das 

                                                                                                                                               
sados.” A Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, que “dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, 
regulamentando a previsão constitucional, dispôs expressamente, em seu artigo 3º, caput, que “as pessoas 
jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos 
casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.” 

Sob o aspecto passivo, são abundantes os delitos que podem ser cometidos contra o Estado; afora todas as 
leis especiais, o próprio Código Penal brasileiro dedica todo o Título XI de sua Parte Especial aos crimes 
contra a administração pública (artigos 312 a 359-H).  
136 Como o direito à paternidade, à honra subjetiva, à sucessão passiva et alii. 
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proposições jurídicas afirmadas imediatamente acima. Não se concebe factível, 

entretanto, a recusa nem da pessoalidade do Estado (que é uma construção já 

de Séculos), nem do deferimento às pessoas morais de direitos inerentes à 

personalidade, nem da recognição de que essas mesmas pessoas possuem 

uma honorabilidade ultra-subjetiva a ser protegida e nem, por fim, de que o 

farpear da moralidade é judicialmente remediável. 

Nada havendo que o impeça, a não-consagração da titularidade do 

Estado às indenizações morais não pode, portanto, ser explicada pela lógica 

ínsita à ordem posta – que antes impõe essa consagração. Compreende-se 

esse fato simplesmente pela relativa novidade do tema, que ainda não 

penetrou na teoria e na prática judiciárias tanto quanto merece. 

 

V.b.2. A reparabilidade dos danos morais do Estado como uma 

necessidade ética 

 

É precisamente aqui que se chega a um ponto crucial da questão da 

reparabilidade dos danos morais do Estado: se ela é algo nova em doutrina e 

em jurisprudência, se não está já fortemente entranhada nem nos debates 

acadêmicos nem na prática das cortes de justiça – e, sobretudo, se o sistema 

normativo não oferece nenhuma razão lógica para tanto –, é absolutamente 

necessário que se atue para mudar esse quadro de coisas; há, nesse tocante, 

um imperativo de ordem ética. 

OO  ““ssttaattuuss  rreeppuubblliiccaaee””.. Mesmo uma visão em simples panorama do 

atual estado em que se encontra a nossa nação pode tornar essa exigência 

bastante clara. A degenerescência que afeta a vida coletiva e o desregramento 

geral dos assuntos públicos são de uma gravidade tal que a ninguém é dado 

desconhecê-los. 

Factualmente, de acordo com a mais recente avaliação perfeita pela 

organização TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, a República Federativa do Brasil 

está, entre os cento e sessenta e três países cuja situação foi apreciada, na 

septuagésima colocação de sua listagem do Índice de Percepção de 

Corrupção, que afere a confiabilidade das instituições públicas – atrás, na 
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América do Sul, do Chile (20º), do Uruguai (28º) e da Colômbia (59º).137 Nossa 

posição não condiz em absoluto nem com a nossa magnificência material nem 

com as nossas pretensões ultramarinas – conhecido o papel a que se propõe a 

união brasileira, que, um tanto constrangedoramente, pretende assumir uma 

certa espécie de liderança das pátrias emergentes, perante a comunidade 

internacional (ainda que não possua a autoridade moral para isso, já que nem 

sequer internamente conseguiu resolver seus problemas disciplinares mais 

prementes). 

Também o BANCO MUNDIAL, recentissimamente, divulgou o seu 

boletim Worldwide Governance Indicators, avaliando, com base em dados 

fornecidos por nada menos que trinta e três entidades internacionais, questões 

relativas à administração pública de duzentos e doze países, incluindo a 

análise de fatores como responsabilidade, estabilidade política, efetividade 

governamental, qualidade regulatória, legalidade e controle da corrupção. No 

último dos elementos, auferimos uma avaliação média de apenas 47,1 

(quarenta e sete inteiros e um décimo), em uma escala centesimal. Para que 

se possa perceber o quão imensa é, entre nós, a ausência de freios à 

corruptibilidade pública, é bastante dizer que o índice alcançado pelo Brasil é 

semelhante ao de países em notório estado de degradação como Belize, 

Bósnia-Herzegovnia, Fiji, Jamaica, Panamá, Peru, Sérvia, Sri-Lanka e 

Tanzânia.138 

Não é, contudo, somente no plano externo que nossa incúria ética é 

conhecida. Também internamente contemplamos todos o espetáculo farsesco 

e diuturno da sem-cerimônia pública e particular, que se renova 

incessantemente, a um tal ponto que nem mais se pode acompanhar com a 

atenção pertinente o noticiário da improbidade. Com efeito, logo após a 

descoberta de um fato escandaloso, um outro toma o seu lugar nas resenhas 

informativas, dispersando o foco de reflexão das poucas pessoas que ainda 

não foram dessensibilizadas pela reiteração absurda do ilícito. 

Seria esse um retrato injusto que o mundo e nós mesmos fazemos 

do país? Poder-se-ia retratar a sociedade brasileira como vítima inocente da 

                                                 
137 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Annual report 2006. Berlim: Transparency International, 2.006 – 
página 23. 
138 WORLD BANK. Governance matters 2007: worldwide governance indicators, 1.996-2.006. Washing-
ton: World Bank, 2.007 – páginas 01/05. 
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feroz rapinagem de um estrato de servidores públicos majoritariamente 

ímprobos (alçados ao poder de forma autocrática, exclusivamente em 

decorrência de falhas próprias de nossas sistemáticas eletivas), e de uma elite 

privada igualmente comprometida com a súcia dos ladravazes da pátria (em 

relação aos quais há menos combate e mais assimilação)? 

Mui honestamente, não: esse é um argumento falaz, que se presta a 

tentar eximir a nação da responsabilidade por suas escolhas políticas e sociais 

– das quais, contudo, ela é a única causadora. A classe de dirigentes públicos 

e particulares de um povo reflete com absoluta exatidão aquilo que ele é em 

seu íntimo; pressupostas algumas condições mínimas de liberdade e de 

intelecção, pode-se assentir com o velho prolóquio segundo o qual cada povo 

tem a gestão da qual é digno. Os brasileiros, não se pode razoavelmente negar 

que eles fruem há tempos desse mínimo de consciência livre que lhes torna 

responsáveis por suas opções. Se o coronelismo, o caudilhismo e o 

sebastianismo estiveram presentes na história recente do país, apenas a nós 

isso pode ser imputado, e não a uma qualquer fatalidade 

subdesenvolvimentista. 

Tida como irresistível a nossa compulsão pelo vil, como inegável 

nossa afeição pela apropriação do alheio – tida, pois, como certa a nossa 

atração pela violação das leis em geral (ainda que as conseqüências disso não 

sejam imediatamente desejadas) –, é inevitável que os quadros de ao menos 

dois dos três poderes (os eletivos) estejam endemicamente contaminados pela 

desonestidade. É da mesma forma natural que uma parte substancial das 

lideranças particulares tenha alcançado seu estado de uma forma eticamente 

duvidosa (se não dolosamente, ao menos por conta da aceitação culposa de 

uma coexistência pacífica com as práticas da malta estatal). 

O Poder Judiciário e a degeneração ética da nação.. Nesse contexto 

de uma gravíssima corrupção institucionalizada, verdadeiramente enraizada 

em todas as esferas do setor público (e, claro, também culturalmente arraigada 

no setor privado, que – qualquer que seja seu intento – perfaz a maior parte do 

fluxo do dinheiro negro para os agentes estatais), ter-se-ia no Poder Judiciário 

uma tábua de salvação, o último bastião da moralidade em nossa República. 

O sistema judiciário pátrio, no entanto, não tem de maneira 

satisfatória cumprido o seu papel de tutor da legalidade e da probidade do 
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aparato estatal, seja porque as suas instâncias monocráticas – notoriamente 

mais determinadas e audazes contra a ação delituosa – não chegam a 

realmente decidir as questões de fato importantes, seja porque as colegiadas, 

que têm a oportunidade de fazê-lo, já descaracterizaram de uma tal forma a 

legislação repressiva que sua função dissuatória já não demove ninguém, ou 

quase ninguém, do ingresso na ilicitude. 

Para tratar apenas do caso (seriíssimo) do Supremo Tribunal 

Federal, deve ser registrado que a nossa Corte Constitucional, em quase todas 

as oportunidades que lhe são dadas, faz pender a balança de Thêmis para o 

lado que favorece aos ímprobos, criminosos, sonegadores e delinqüentes de 

toda ordem. A análise da atuação do pretório apenas nos últimos doze meses é 

bastante eloqüente: nesse curtíssimo período, ele desfigurou a Lei de 

Improbidade Administrativa139, a Lei dos Crimes Hediondos140, o Estatuto do 

                                                 
139 Na reclamação nº 2.138/DF, aforada pela Advocacia-Geral da União contra o Juiz Federal da 14ª Vara 
da Seção Judiciária do Distrito Federal e contra o Juiz Federal relator da ação civil de improbidade admi-
nistrativa nº 1999.34.00.016727-9, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, defendia-se a im-
possibilidade de serem os agentes políticos submetidos aos ditames da Lei Federal nº 8.429, de 02 de ju-
nho de 1.992, a Lei de Improbidade Administrativa. Por maioria de votos, a demanda foi julgada proce-
dente, determinando-se o arquivamento da ação civil subjacente (acórdão do Supremo Tribunal Federal 
no julgamento, em sessão plenária, da reclamação nº 2.138/DF, relatora a Ministra ELLEN GRACIE NOR-
THFLEET, julgada no dia 13 de junho de 2007, e publicado o acórdão no Diário da Justiça da União de 20 
de junho de 2.007). De acordo com o aresto, portanto, os servdores que se encontrem submetidos ao re-
gime da Lei dos Crimes de Responsabilidade (Lei Federal nº 1.079, de 10 de abril de 1.950) não podem 
ser responsabilizados por improbidade administrativa. 
140 Modificando a sua própria jurisprudência prevalente até então, a Corte mutilou a Lei dos Crimes He-
diondos, concebendo ser inválida a principal medida coercitiva daquele diploma, qual seja: a inviabilida-
de de progressão de regime carcerário: “PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. RAZÃO 
DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e aberto, 
tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. 
PENA. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. ÓBICE. ARTIGO 2º, 
§1º, DA LEI Nº 8.072/90. INCONSTITUCIONALIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita 
com a garantia da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal – a impo-
sição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do 
princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade 
do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.” (Acórdão por votação majoritária do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento, em sessão planária, do habeas corpus nº 82.959/SP, relator o Ministro MARCO AURÉLIO 
MENDES DE FARIAS MELLO, julgado no dia 23 de fevereiro de 2.006, e publicado no Diário da Justiça da 
União de 1º de setembro de 2.006, na página 18). 

Não é inconveniente registrar que o impetrante desse habeas corpus, o pedófilo Oseas de Campos, fora 
condenado pela justiça monocrática do Estado de São Paulo a uma pena de doze anos e seis meses de 
reclusão pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra três crianças, de idades entre seis e 
oito anos. A sentença – ressalte-se, por igual – foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado. 

A argumentação de alguns dos componentes do sodalício é digna de nota, por sua flagrante e mesmo sur-
real inversão valorativa. O Ministro CARLOS AYRES BRITO consignou em seu voto que submeter uma 
pessoa como o impetrante ao regime integralmente fechado a que se reporta a Lei nº 8.072/90 seria pro-
ceder de forma “hedionda” (página 26 do acórdão) – assim equiparando moralmente o Estado, no exercí-
cio de seu poder punitivo, ao delinqüente. O Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUSO defendeu que a impossibi-
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Desarmamento141 e a exigência de depósito recursal fiscal142, dentre muitas 

outras medidas legislativas rigoristas. 

                                                                                                                                               
lidade de progressão de regime atentava contra os direitos subjetivos do criminoso de obter a individuali-
zação de sua pena e de encontrar-se em situação favorável à sua ressocialização (páginas 43/48). O Minis-
tro GILMAR FERREIRA MENDES defendeu que o uso do regime integralmente fechado para os crimes re-
pugnantes era “desnecessário” ao combate à criminalidade (página 95). O Ministro EROS ROBERTO GRAU 
considerou que a imposição do cumprimento da totalidade da pena em regime de reclusão era, em todo 
caso, “cruel e desumana” (página 175). O Ministro JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE afirmou que a 
exacerbação das penas, antes de proteger a sociedade, só serve a “finalidades retóricas e simbólicas de 
aplacar a intranqüilidade social” (página 207). 
141 No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.112/DF, em que era questionada a validade 
do Estatuto como um todo e de vários de seus dispositivos, em particular, o Tribunal declarou a inconsti-
tucionalidade dos parágrafos únicos de seus artigos 14 e 15 (que previam a inafiançabilidade dos crimes 
de porte ilegal de arma de uso permitido e disparo de arma de fogo) e do artigo 21 (que estabelecia a in-
susceptibilidade à liberdade provisória dos autores dos crimes de possse ou porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo). Esses, contudo, 
eram exatamente os ditames positivos da Lei Federal nº 10.826/03, pois afetavam negativamente a classe 
criminosa. As regras que afetavam o direito de autodefesa da sociedade civil foram, entretanto, preserva-
das – declarou-se a sua constutucionalidade (Acórdão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de 
inconstitucionalidade nº 3.112/DF, relator o Ministro ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI, julgada no dia 
02 de maio de 2.007, e publicado o acórdão no Diário da Justiça da União de 10 de maio de 2.007). 
142 Quanto ao depósito recursal em matéria de recurso administrativo fiscal, o Supremo Tribuanl Federal o 
admitia: “Não ofende a Constituição Federal, a exigência de depósito recursal de parte do valor discuti-
do na esfera administrativa, para o recebimento de recurso.” (Excerto do acórdão unânime da Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no agravo de instrumento nº 427.768/RJ, rela-
tora a Ministra ELLEN GRACIE NORTHFLEET, julgado no dia 10 de junho de 2.003, e publicado no Diário 
da Justiça da União de 1º de agosto de 2.003, na página 131). Não o concebe mais possível: “AÇÃO DI-
RETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 33, §2º, DO 
DECRETO 70.235/72 E ART. 33, AMBOS DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO REEDITADO 
NAS EDIÇÕES SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE CONVERSÃO. 
ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA LEI 10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBS-
TANCIAL DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE RE-
LEVÂNCIA E URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA PORCENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO OU 
ARROLAMENTO PRÉVIO DE BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO. Perda de objeto da ação direta em relação ao 
art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-41/1998, em razão de o dispositivo ter sido suprimido das ver-
sões ulteriores da medida provisória e da lei de conversão. A requerente promoveu o devido aditamento 
após a conversão da medida provisória impugnada em lei. Rejeitada a preliminar que sustentava a pre-
judicialidade da ação direta em razão de, na lei de conversão, haver o depósito prévio sido substituído 
pelo arrolamento de bens e direitos como condição de admissibilidade do recurso administrativo. Deci-
diu-se que não houve, no caso, alteração substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência conti-
da na lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta em imobilização de bens. Superada a análise dos 
pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com o advento da conversão desta em lei. A 
exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de 
recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis parcelas da popu-
lação) ao exercício do direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio 
do contraditório (CF, art. 5º, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode 
converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-
se, assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade. Ação direta julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-41 – posteriormente convertida na lei 
10.522/2002 –, que deu nova redação ao art. 33, § 2º, do Decreto 70.235/72.” (Acórdão unânime do Su-
premo Tribunal Federal no julgamento, em sessão plenária, da ação direta de inconstitucionalidade nº 
1.976/DF, relator o Ministro JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, julgada no dia 28 de março de 2.007, 
e publicado o acórdão no Diário da Justiça da União de 18 de maio de 2007, na página 64). 
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Noutras linhas, pode ser afirmado que atualmente há, na Corte, um 

padrão judicante quase infalível, que consiste em favorecer aquelas pessoas 

que, em sua terminante maioria, agem em detrimento de interesses públicos.143 

Mesmo assim, há a objeção diversionista e cínica de que o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar como deveras julga, apenas “dá efetividade à 

Constituição Federal”, expurgando do sistema jurídico as normas e censurando 

as situações concretas que não se coadunariam com a vontade magna. 

Mas essa é uma assertiva falsa. É notório que o ordenamento 

jurídico compõe-se de regras dotadas de graus de determinabilidade diversa, 

variando na proporção indireta de sua estatura normativa (ou seja: quanto mais 

próximas da base da ordem de direito, mais elas se afiguram concretas e, ao 

revés, quanto mais se avizinham do ápice da mesma ordem, mais vagas e 

indeterminadas elas são). Os comandos contidos na Lei Fundamental, de 

acordo com esse modelo, são o menos determinados possível; sua exegese, 

exatamente por esse motivo, quase sempre possibilitará ao intérprete uma 

miríade de opções hermenêuticas, todas plausíveis – dentre as quais ter-se-á 

que eleger aquela que deverá prevalecer. O mesmo, aliás, vale para a 

resolução de conflitos em que há duas necessidades constitucionalmente 

reconhecidas em contraposição mútua: em quase todas as hipóteses, o 

hermeneuta terá a faculdade de optar com idêntica validez pelo prestígio a um 

dos bens jurídicos em jogo – e sua decisão será logicamente irreparável, eis 

que havida dentro rol de soluções possíveis ao embate. 

O caso, entretanto, é que, diante dessa pluralidade de opções 

interpretativas (algumas mais ou menos sustentáveis, mas todas juridicamente 

válidas, considerando-se a vagueza dos comandos legais e dos choques 

internormativos), a atual composição do Supremo Tribunal Federal tem sempre 

                                                 
143 O laxismo, no Supremo Tribunal Federal, chega às suas últimas conseqüências na pessoa do Ministro 
MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, que já relatou caso consagrando o direito de mentir no â-
mago do processo penal (acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no habeas 
corpus nº 80.616/SP, julgado no dia 18 de setembro de 2.001, e publicado no Diário da Justiça da União 
de 12 de março de 2.004, na página 52). Noutra situação, reconheceu que a “simples fuga do acusado” 
não dá à autoridade judicante a prerrogativa de decretar a sua custódia preventiva, eis que o “direito de 
fuga do réu” (sic) é um “direito natural” (acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral no recurso em habeas corpus nº 84.851/BA, julgado no dia 1º de março de 2.005, e publicado no 
Diário da Justiça da União de 20 de maio de 2.005, na página 19). 

Sobre a vergonhosa falta de rigor que assola a cultura jurídica nacional, ver, por todos, MORAES JUNIOR, 
Volney Corrêa Leite de e DIP, Ricardo Henry Marques. Crime e castigo: reflexões politicamente incorre-
tas. Campinas: Millennium Editora, 2.002. 291p. 
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escolhido as mais laxistas, isto é: as que mais se amoldam aos interesses dos 

fautores de ilícitos de todas as espécies (civis, penais, administrativos, 

tributários, processuais etc). Em todos os casos em que se entrevê um espaço 

decisório, aquele colegiado judicante tem privilegiado o criminoso em 

detrimento da vítima, o malfeitor em detrimento da sociedade, o corrupto em 

detrimento do Estado, o sonegador em detrimento da fazenda, o devedor em 

detrimento do credor et coetera. A composição atual Corte, em assim 

procedendo, é claramente parte do problema, e não da solução.144 

A ação possível da elite ética do direito.. É estabelecido, pois, que as 

classes dirigentes públicas e privadas estão largamente contaminadas por uma 

grave corruptibilidade – constituem o que se poderia qualificar como uma 

cleptocracia –, e que o Poder Judiciário, a quem caberia cumprir o papel de 

escudeiro da ética institucional do Estado de direito, não tem atuado a contento 

– mormente pela ação de seu órgão de cúpula (que, como seria de se esperar, 

é modelo para os demais). 

Claramente, há uma série de ações que pessoas relacionadas à 

administração dos interesses públicos podem adotar (mas não é cabível 

apontá-las em um esforço acadêmico de propósitos específicos como o 

presente). 

No que pertine singularmente ao universo jurídico, entretanto, há 

uma proposição geral a ser feita. Se falharam as soluções tradicionais, se foi já 

amainada qualquer tenção retificadora que o statu quo do direito 

eventualmente ainda possuísse, é o caso, então, de os operadores não 

compromissados com nada além da defesa da moralidade pública passarem a 

valer-se de mecanismos jurídicos novos, para o fim de iniciar um movimento de 

repressão difusa da delituosidade cível e criminal. Se é certo que uma parte 

considerável das manifestações de um semelhante movimento moralizador 

pode ser objeto de uma sistemática ação embargante das castas afetadas – 

que têm, afinal, grande ascendência sobre as próprias cortes de revisão –, é 

igualmente indubitável que os esforços somados dos membros de uma 

plutocracia jurídica podem levar a efeitos práticos que muito provavelmente 

serão, ao cabo, eficazes. 

                                                 
144 E o exemplo do Supremo, lembre-se, é apenas uma ilustração, adotada no presente trabalho, do que 
ocorre no sistema judicante pátrio; a maior parte das cortes da federação segue seu paradigma. 
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Esse movimento, como afirmado, há de utilizar instrumentos 

procedimentais ainda não viciados ou desconfigurados pela práxis judiciária 

permissivista (pois debalde seriam seus esforços, se se valesse apenas de 

meios já tornados inócuos pelo cotidiano de nossa jurisprudência – mormente 

da superior). 

A reparação civil dos danos morais estatais como instrumento de 

defesa da ética pública.. É exatamente nessa contextura de reação correcional 

que se entrevê a possibilidade da reparação dos danos morais perpetrados 

contra o Estado como um instrumento de defesa da ética pública – e quiçá, 

nesse processo, esse expediente se afigure como um dos mais eficientes. 

De fato, sabe-se que a tutela civil dos direitos morais da coletividade 

representada pelos entes públicos não está, por óbvio, condicionada de forma 

alguma à disciplina processual penal, cujo garantismo e cujas fendas e áreas 

de escape possibilitam a invariável impunidade dos ímprobos. A composição 

dos danos morais causados contra as pessoas estatais, realmente, é de ser 

feita de acordo com os princípios e regras do processo civil, pois de uma 

relação comum, e não de uma criminal, se está a cuidar – trata-se, enfim, do 

simples resguardo judicial de um direito de personalidade malferido. 

Também pela própria natureza da relação estabelecida entre o 

Estado e o agente violador de sua honorabilidade (um vínculo de índole civil, 

como referido), a persecução da reparação dos danos morais respectivos 

prescindirá inteiramente da caracterização da conduta do ofensor como um 

ilícito penal – embora, obviamente, a prática de ilícitos perpetrados contra a 

administração possa eventualmente gerar, em parelha com os efeitos criminais, 

reveses imateriais à pessoa política ofendida (ensejando, assim, a necessidade 

de repará-los). Demais disso, sendo civil o vinculum juris em questão, seu 

debate será realizado no âmbito do juízo cível, não incidindo, pois, nenhuma 

das prerrogativas de fôro penais que quase invariavelmente induzem à 

ineficácia da repressão judicial. 

Outro corolário desse mesmo fato – o caractere civil da relação – 

está na evidência de que a (muitíssimo provável) absolvição penal do 

transgressor da honra objetiva pública não impedirá que ele seja civilmente 

responsabilizado por seus atos – à exceção, claro, de quando a decisão do 

juízo criminal tiver reflexos na esfera comum (como quando se ateste a 
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inexistência mesma do fato ilícito, se negue ao réu a autoria do delito etc145). 

Por idêntica motivação, também nenhuma relevância para o ajuizamento da 

ação para a composição do malus terá a extinção da punibilidade do fautor do 

dano, por uma qualquer razão juscriminalista. 

O meio que ora se propugna adequado ao combate aos atentados à 

moral estatal, portanto, é conveniente à não-concreção da impunidade 

geralmente verificada em delitos dirigidos contra a administração pública; são 

plúrimas, vê-se, as vantagens derivadas da essência civil da relação instaurada 

com a prática do ato ilícito (que transmite sua qualidade à relação processual 

que lhe é subseqüente). Apartadas das práticas nefastas do penalismo forense 

nacional, as reparações civis dos danos morais sofridos pelo Estado têm 

grandes chances de exercer sobre os delinqüentes o efeito que, 

teoreticamente, o “direito de proteção social” deveria desempenhar sobre seus 

destinatários. 

Nesse particular, aliás, registre-se que é bastante provável que as 

reparações civis por máculas imateriais contra o Estado redundem em 

benefícios particularmente significativos ao defendido propósito moralizador, 

pelo simples motivo de que sua efetivação se dá pela constrição judicial sobre 

algo que é particularmente caro aos ímprobos: o seu patrimônio material (ou, 

mais especificamente, a sua pecúnia). 

Essa eficácia, advinda da atuação do Estado-julgador sobre os bens 

dos delinqüentes, já teve o seu proveito reconhecido de há muito por CELSO 

RIBEIRO BASTOS; o autor, embora não cogitasse especificamente da situação 

dos danos à honra do Estado, defendeu da seguinte maneira a inclusão da 

regra da reparabilidade dos danos morais no texto constitucional: “É bom que 

tenha agido assim o constituinte. A inclusão da responsabilidade civil reveste-

se em muitas hipóteses de uma força intimidatória que as outras formas de 

responsabilização podem não possuir, sobretudo em decorrência de uma 

desaplicação quase sistemática das normas penais sobre os segmentos mais 

                                                 
145 A esse respeito, conferir a seçcão II.c., supra. 
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endinheirados da população. Temos para nós que é sem dúvida um reforço 

substancial que se presta ao cumprimento desses direitos.”146 

Ambas as notas que se fez em derredor das vantagens da repressão 

civil sobre a penal de violações à honorabilidade do Estado evidenciam que, no 

atual cenário judiciário, a adoção de ações alternativas na defesa da 

moralidade pública é algo essencial, para que a probidade não seja 

definitivamente sepultada em nosso país. Se antes se assentou que a 

reparabilidade dos danos morais sofridos pelo estado era uma necessidade 

lógica derivada da atual hermenêutica que se faz sobre as normas postas, viu-

se, agora, que a componibilidade de tais danos é também uma necessidade 

ética imposta pela conjuntura de nosso cenário sócio-político. 

Decerto que uma semelhante idéia poderá ser acoimada de 

estatólatra, mormente por aqueles contra os quais ela é dirigida; conta-se 

desde já essa acusação como (extremamente) possível. 

O uso moralizante das reparações civis pelos danos imateriais 

sofridos pelos entes políticos, entretanto, nada tem que ver com alguma 

espécie de estatolatria – que é, por definição, o culto proto-religioso das 

qualidades intrínsecas do Estado e da classe governante, invariavelmente com 

propósitos totalitários. Bem ao contrário, o que se propugna com a 

disseminação dessa prática é, em verdade, o resguardo do ethos social 

representado pela própria existência, em seu suporte, da agremiação política 

coletiva – e não, evidentemente, o exercício de um controle ideológico das 

condutas que porventura afrontem a moralidade de um específico aparato 

estatal. Noutras linhas, pode-se deixar manifesto que o fim de ações tais é 

(deve ser) a proteção dos valores éticos da coletividade, e não da burocracia 

que detenha o eventual comando da administração. 

Nesse sentido, o resguardo à honra do Estado é, em última 

instância, a defesa da honorificência do próprio conjunto dos cidadãos probos 

que sob ele se encontram politicamente reunidos. Aliás, esse senso de que a 

pessoa jurídica que busca o amparo de seus direitos (morais, inclusive) atua 

em proveito geral da união de pessoas físicas que lha compõe já foi notado por 

                                                 
146 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil (pro-
mulgada em 05 de outubro de 1.988). 2º Volume: artigo 5º ao 17. São Paulo: Editora Saraiva, 1.989 – 
página 65. 
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JEAN CARBONNIER, que explica que “la réparation du dommage moral éprouvé 

par las collectivités, les personnes morales (...), évoque davantage encore la 

peine privée, lorsqu’il s’agit d’un dommage collectif (...). La personne morale qui 

poursuit le responsable (spécialement, par la voie de l’action civile devant les 

tribunaux répressifs) paraît le faire à des fins disciplinaires et dans l’intérêt 

général, comme une sorte d’auxiliaire du Ministère Public.”147 

A destinação da tutela à reputação estatal, realmente, é considerada 

como um proveito aos cidadãos; é o que preleciona APARECIDA I. AMARANTE, 

nos seguintes termos: “dando destaque ao inquestionável patrimônio espiritual, 

que o Estado possui e, reconhecendo que esta integridade se dá por meio de 

manifestações simbólicas, Jiménez Asenjo diz que a honra do Estado é 

também a de todos os filhos ou indivíduos que o integram e ‘(...) es, en fin, la 

reputación pública que goza en el concierto internacional humano, y se integra 

de sus glorias e fracassos padecidos en el pasado, de su reputación en el 

presente y su consideración para el futuro’. Entretanto, não podemos 

aprisionar-nos tão-só ao conceito internacional. O direito à honra igualmente 

existe, tal como na formulação exposta, para os entes políticos que compõem a 

federação, pessoas jurídicas de direito público interno: União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal.”148 

Portanto, a defesa dos direitos morais estatais – a que impele a 

necessidade ética que ora se defende existente (e premente) – será sempre, 

em realidade, a defesa dos próprios interesses eleitos pela sociedade como 

valorosos, pois esses valores, que jazem na personalização jurídica do Estado, 

advieram todos de seu substrato humano. 

A proteção da honra estatal, sob essa ótica, tenderá a ser a guarda 

da própria honra social. A promoção de uma semelhante tutela, de uma tal 

maneira, será, além de uma medida conveniente e eticamente exigível, uma 

ação essencialmente democrática, eis que consistirá uma ação de resguardo 

das conveniências societárias gerais – mesmo porque, como já registrou 

                                                 
147 CARBONNIER, Jean. Droit civil. Tome 4: Les obligations. 21e édition refoundue. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2.000 – página 363. 
148 Em Responsabilidade civil por dano à honra. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Belo Horizon-
te: Del Rey Editora e Livraria, 2.005 – página 86. 
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PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT, “a noção primordial da democracia 

continua sendo a moralidade geral.”149 

 

V.c. A reparação de danos morais do Estado: hipóteses de cabimento e 

de não-cabimento 

 

A aclamação da reparabilidade dos danos morais sofridos pelas 

pessoas políticas, nos termos expostos, é inafastável, assim sob o ponto de 

vista lógico como sob o prisma ético. Quadra conhecer, agora, os casos em 

que a composição poderá ser verificada, e aqueles em que ela será impossível. 

 

V.c.1. Hipóteses de cabimento 

 

Como já se pode antever pela própria evolução do raciocínio 

desenvolvido no presente trabalho, as reparações são essencialmente cabíveis 

nos casos em que é provocado um dano à honra objetiva do ente público, é 

dizer: naquelas ocorrências em que a ação do ofensor – seja ou não servidor 

público – venha a detrair a imagem e a respeitabilidade da instituição estatal. 

Qualquer que seja o ato que malfira o conceito social do Estado, ou mesmo 

seus valores institucionais, pode ensejar a reparação civil. 

Assim, a prática do peculato, da concussão, do excesso de exação, 

da corrupção, da condescendência criminosa, do tráfico de influência, da 

fraude de concorrência, do abuso de poder, da exploração de prestígio ou de 

qualquer outra figura delitiva criminal, codificada ou não, que se contraponha 

aos imperativos éticos do Estado, afetando a sua imagem perante a sociedade 

interna ou mesmo – mais gravemente – ante a comunidade das nações, 

ensejará a persecução judicial da composição dos danos havidos. Obviamente, 

as figuras estritamente penais apenas configuram os casos mais flagrantes do 

desdouro do honor público – o que não quer dizer, é manifesto, que somente 

as condutas de natureza criminal podem afetar a respeitabilidade pública 

estatal (e, ipso facto, render aos entes públicos o direito de ação). Em verdade, 

pode-se estabelecer que absolutamente todo comportamento comissivo ou 

                                                 
149 BITTENCOURT, Pedro Calmon Moniz de. Curso de teoria geral do Estado. 3ª edição, aumentada. Rio 
de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1.949 – página 369. 
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omissivo que provoque, direta ou indiretamente, uma lesão à ordem moral de 

entidades tais há de possibilitar a indenização.150 

É intuitivo, demais disso, que a primordial via para a persecução de 

uma semelhante compensação dos reveses morais será a propositura, pelo 

próprio ente público ofendido – valendo-se de sua procuradoria ou advocacia-

geral –, de uma ação civil de conhecimento, com conteúdo condenatório, a ser 

processada pelo rito ordinário. Pela querela, pleitear-se-á: a) o reconhecimento 

da ocorrência do fato lesivo à honorabilidade da parte ativa; b) a atribuição, ao 

réu, de sua autoria, mediante o estabelecimento de um nexo de causalidade 

entre o ilícito e o prejuízo intangível; e c) o estabelecimento de uma obrigação 

civil [de nascedouro delitual] de indenização pecuniária. A execução da verba 

integrante da condenação há de fazer com que a soma estabelecida passe a 

integrar o erário respectivo. 

Não obstante, a reparação dos danos imateriais poderá ainda ser 

pleiteada pelo Ministério Público, naqueles casos em que advier o dano de um 

agir passível de qualificação como ato de improbidade administrativa, nos 

termos dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 

1.992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 

providências”.151 A instituição, na espécie, lastrada no artigo 129 da 

Constituição Federal e no artigo 25, inciso IV, alínea b da Lei Federal nº 8.625, 

de 12 de fevereiro de 1.993, deve demandar a composição no âmago de uma 

ação civil pública, nos moldes da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 

1.985,152 podendo a reparação ser postulada conjunta ou isoladamente com as 

sanções político-administrativas às quais se reporta a Lei de Improbidade.153 

                                                 
150 A causação de suspensão na prestação de serviços públicos essenciais, malferindo a credibilidade de 
que frui o ente público perante a população destinatária dos mesmos serviços é exemplo corrente de ato 
daninho à moral estatal. Em muitos dos casos relativos à presente hipótese, não se terá um ato ilícito pe-
nal ou administrativo, mas simplesmente de ordem civil. Sobre essa espécie de ilícito, conferir o estudo 
da casuística relativa aos danos morais estatais perfeito na secção V.e., infra. 
151 Publicada no Diário Oficial da União de 03 de junho de 1.992. 
152 Publicada no Diário Oficial da União de 25 de julho de 1.985. 
153 O Superior Tribunal de Justiça chancela a viabilidade do uso da ação civil pública pelo parquet mesmo 
para a singela cobrança dos danos perpetrados contra o patrimônio público. Assim: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGI-
TIMIDADE. DANO AO ERÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. 
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É importante ressaltar que a ação do Ministério Público, em casos 

tais, não desrespeita a vedação contida no artigo 129, inciso IX da Carta 

Magna (“são funções institucionais do Ministério Público [...] exercer outras 

funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 

sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas”), pois, em situações desse jaez, considera-se que exerce a 

promotoria a defesa de interesse público primário, em substituição processual 

do ente público.154 Afastando qualquer dúvida que ao acaso ainda houvesse a 

respeito, o Superior Tribunal de Justiça incorporou à súmula de sua 

jurisprudência predominante o verbete nº 329, que vaticina que “o Ministério 

Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio 

público".155 É evidente que o patrimônio público cuja defesa pode ser feita por 

meio da ação civil pública de iniciativa ministerial engloba, além do patrimônio 

material, o imaterial – pois no que não distinguem as normas, não é dado ao 

exegeta fazê-lo. 

Dissertando sobre o tema da improbidade administrativa, EMERSON 

GARCIA e ROGÉRIO PACHECO ALVES defendem que a consumação do ato de 

improbidade permite a cobrança da compensação relativa ao dano moral 

resultante: “...Sob o enfoque da honra objetiva, tem-se aquelas condutas que, 

causando ou não dano ao erário (arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade), 

contribuem fundamente para o descrédito das instituições públicas, do Estado 

junto à sociedade, esmaecendo o vínculo de confiança que deve existir entre 

                                                                                                                                               
I. Mostra-se evidente a dessemelhança entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Desigualdade 
inclusive destacada casualmente pelo recorrente. No acórdão recorrido resta evidenciado que ocorreu a 
lesão ao patrimônio público; contrariamente, o acórdão paradigma explicita que na hipótese de não e-
xistir prejuízo ao erário é incabível a condenação. Assim, demonstrada a dessemelhança fática entre os 
arestos fica inviabilizado o dissídio jurisprudencial. 

II. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando ao ressarci-
mento de dano ao erário por ato administrativo praticado por ex-prefeito. 

III. Não tendo o agravante impugnado o fundamento no sentido de que a hipótese tratada incidia na sú-
mula 283, do STF, recai no contido na súmula 182/STJ, tornando inviável a apreciação de tal parcela 
recursal. 

IV. Agravo regimental improvido.” (Acórdão unânime da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
no agravo regimental no recurso especial nº 404.439/SP, relator o Ministro FRANCISCO CÂNDIDO DE ME-
LO FALCÃO NETO, julgado no dia 13 de setembro de 2.005, e publicado no Diário da Justiça da União de 
07 de novembro de 2.005, na página 85). 
154 Nesse sentido: acórdão unânime da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especi-
al nº 749.988/SP, relator o Ministro LUIZ FUX, julgado no dia 08 de agosto de 2.006, e publicado no Diá-
rio da Justiça da União de 18 de setembro de 2.006, na página 275. 
155 Estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no dia 02 de agosto de 2.006, e publi-
cada no Diário da Justiça da União de 10 de agosto de 2.006, na página 254. 

UnR
eg

ist
er

ed



 92

ela e os exercentes do poder político, degenerando-o de modo a colocar em 

xeque a própria segurança das relações sociais e disseminando entre os 

indivíduos, sobretudo entre os menos favorecidos economicamente, nefando 

sentimento de impunidade e de injustiça social – aviltando, enfim, o próprio 

sentimento de cidadania. Detectada tal característica do atuar ímprobo, vale 

dizer, a sua elevada repercussão negativa no meio social – para o que 

concorrerá não só a magnitude da lesão mas também a própria relevância 

política do agente ímprobo e o grau de confiança nele depositada pelo povo – 

deve-se reconhecer o dano moral difuso.” 156 

Caso a reparação seja buscada não pelo ente público prejudicado, 

mas pelo Ministério Público, por meio de uma ação civil, o destino da 

condenação não há de ser a fazenda respectiva, mas o Fundo de Reparação 

dos Direitos Difusos e Coletivos a que alude o artigo 13 da Lei da Ação Civil 

Pública, o qual determina que “havendo condenação em dinheiro, a 

indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho 

Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 

Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados.”157 Como existe uma presumível 

identidade entre os interesses da coletividade e os interesses coletivos 

personalizados pela organização social (e isso já foi defendido acima), será 

indiferente, para a satisfação do dano, que a pecúnia reparadora não integre o 

ativo fazendário estatal – sendo dirigida à universalidade patrimonial a que se 

refere a regra citada, ter-se-á satisfeito identicamente o objetivo ético da 

reparação. 

É de ser dito, por fim, que, em ambos dos casos – tanto quando a 

reparação for perseguida pelo órgão ministerial como quando ela o for pelo 

próprio ente público ofendido –, não poderá ser exigida da parte postulante a 

comprovação de que a conduta do agente ofensor ocasionou um dano material 

qualquer; a simples mácula moral ao patrimônio público abrirá ensanchas à 

postulação reparatória. O fautor da injúria à honra do Estado, desta maneira, 

                                                 
156 Em Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2.002 – página 595. 
157 O regulamento do Fundo de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos se encontra no Decreto nº 
1.306, de 09 de novembro de 1.994, publicado no Diário Oficial da União de 10 de novembro de 1.994. 
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por ela responderá, ainda que seu comportamento não tenha lesado em 

absolutamente nada o patrimônio estatal tangível. 

Realmente, aduz YUSSEF SAID CAHALI que, “no que diz respeito a 

fundações, associações, entidades filantrópicas, ou quaisquer outras pessoas 

jurídicas cuja finalidade não é a obtenção de lucros, é possível imaginar a 

existência de dano não-patrimonial. A ofensa à imagem de pessoa jurídica 

(como no exemplo de De Cupis, da campanha difamatória), relativamente às 

entidades mencionadas no parágrafo anterior, pode não ter qualquer 

repercussão patrimonial, mas pode prejudicar a consecução dos fins a que ela 

se propõe.”158 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, possui a 

mesma orientação, o que pode ser visto pela leitura dos excertos de julgados 

em diante transcritos: 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. Não há de confundir ato 
de improbidade administrativa com lesão ao patrimônio 
público, porquanto aquele insere-se no âmbito de valores 
morais em virtude do ferimento a princípios norteadores 
da atividade administrativa, não se exigindo, para sua 
configuração, que o ente público seja depauperado.159 

“A ação civil pública protege interesses não só de ordem 
patrimonial como, também, de ordem moral e cívica. O 
seu objetivo não é apenas restabelecer a legalidade, mas 
também punir ou reprimir a imoralidade administrativa a 
par de ver observados os princípios gerais da 
administração. (...) 
A violação de princípio é o mais grave atentado cometido 
contra a Administração Pública porque é a completa e 
subversiva maneira frontal de ofender as bases orgânicas 
do complexo administrativo. A inobservância dos 
princípios acarreta responsabilidade, pois o art. 11 da Lei 
8.429/92 censura “condutas que não implicam 
necessariamente locupletamento de caráter financeiro ou 

                                                 
158 Em Dano Moral. 2ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
Ltda., 2.000 – página 346. 
159  Excerto do acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
731.109/PR, relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado no dia 02 de fevereiro de 2.006, e 
publicado no Diário da Justiça da União de 20 de março de 2.006, na página 253. 
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material” (Wallace Paiva Martins Júnior, “Probidade 
Administrativa”, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2002). (...) 
A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às 
bases axiológicas e éticas da Administração, realçando o 
aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de 
seu acervo com a censura do dano moral. Para a 
caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-
se o prejuízo material na medida em que censurado é o 
prejuízo moral.160 

 

V.c.2. Hipóteses de não-cabimento 

 

Na secção imediatamente antecedente, viu-se que uma variedade 

de ações lesivas poderá ensejar a demanda de composição dos danos morais 

do Estado: crimes comuns, crimes de responsabilidade, atos de improbidade 

administrativa, ilícitos administrativos, ilícitos civis em senso estrito et coetera – 

todos podem, em atingindo de alguma sorte a honorabilidade estatal, motivar a 

pretensão indenizatória. 

Diante do muitíssimo extenso rol de possibilidades, seria inviável 

estabelecer algo mais específico que uma regra geral de admissão da 

reparação; é não-factível, assim, perfazer uma descrição em pormenores das 

hipóteses de cabimento. Se um estudo da casuística relativa ao tema pode 

enriquecer exposições como a presente – e um esboço disso é feito no capítulo 

V.e., infra –, a análise de casos jamais esgotará as potencialidades do assunto, 

que são verdadeiramente infindáveis. À doutrina e à jurisprudência caberá 

avaliar o mérito das ocorrências, para, valorando-as, decidir se há ou não a 

necessidade da responsabilização. 

É interessante, contudo, tratar a priori de ocasiões que não poderão 

abrir os pretórios à responsabilização civil por danos morais (supostamente) 

havidos contra o Estado. Se a abrangência do direito de que ora se trata é – 

propugna-se exatamente isso no trabalho – muito grande, importa, mais que 

saber o que a faculdade compreende, conhecer o que ela não abrange. 

Releva, pois, estabelecer as hipóteses de não-cabimento. 

                                                 
160 Excerto do acórdão unânime da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
695.718/SP, relator o Ministro JOSÉ AUGUSTO DELGADO, julgado no dia 16 de agosto de 2.005, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 12 de setembro de 2.005, na página 234. 

UnR
eg

ist
er

ed



 95

Liberdade de expressão.. Acerca da impertinência das reparações 

por danos morais em favor do Estado, a primeira circunstância a ser 

mencionada é aquela em que o (alegado) dano se verifica em decorrência do 

exercício dos direitos constitucionais à liberdade de consciência, à livre 

manifestação do pensamento, e à livre expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação (artigo 5º, incisos VI, IV e IX, 

respectivamente). Ou seja: nenhuma exteriorização das concepções políticas 

que tiver o cidadão a respeito do Estado ou de suas ações poderá, em 

princípio, dar causa a uma pretensão reparatória. 

Essa limitação ao direito à reparação moral é defendida com lastro 

em duas razões elementares. 

Primeiramente, diga-se que ela deriva da própria natureza objetiva 

da honorabilidade estatal: se não são íntimos (psíquicos), mas sociais os 

reveses morais que pode o Estado sofrer, então nenhuma ilicitude haverá nas 

exteriorizações, por mais duras que sejam, das críticas que forem lançadas às 

pessoas políticas – que continuarão, apesar delas, a funcionar de forma 

organicamente imaculada (ao revés do que ocorre com as pessoas físicas, 

que, uma vez ofendidas, sofrem dores espirituais da mais variada espécie, 

afetando-lhes a qualidade de vida [e, pois, a funcionalidade]). 

Em segundo lugar, essa restrição ao direito de reparação é 

conseqüente do imperativo político segundo o qual ao indivíduo deve ser 

franqueada a prerrogativa de exame, de julgamento e de apreciação de 

qualquer aspecto relativo às instituições estatais – pois apenas em uma 

ambiência livre de toda censura a tais juízos é que se pode manter o valor da 

democracia (também ele consagrado pelo texto constitucional [artigo 1º, 

caput]). 

Mediante uma limitação como a que ora é sustentada, procura-se 

salvaguardar esse postulado coletivo, que é certamente o mais precioso das 

congregações sociais modernas. A respeito da magnitude do princípio 

democrático, PAULO BONAVIDES assevera: “...Podemos dizer que a democracia 

é rigorosamente o mais valioso dos direitos fundamentais. Sem ela, a 

convivência, a informação, o consenso e o pluralismo não alcançariam, em 

relação ao bem comum, o sentido perfectivo, nem o grau de importância que 

ora assumem. A democracia, seguindo essa linha de compreensão, sintetiza 
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na escala ética do poder valores substanciais, valores supremos, valores que 

emancipam o homem e a sua consciência. A democracia incorpora a igualdade 

e a liberdade, sem as quais não há sociedade aberta nem digna, abraçada ao 

dogma da justiça.”161 

Sendo valiosíssimo o caráter democrático do viver social, deve-se 

sempre resguardar aquilo que, em primeiro lugar, torna possível a própria 

democracia: a liberdade individual (inclusive, claro, a liberdade de expressão). 

Destarte, para que seja atingido um nível ótimo de proteção à demokratía, 

devem-se interpretar modus in rebus as balizas ordinárias do direito à livre 

representação das opiniões e concepções. Mesmo as manifestações 

eventualmente equivocadas, nessa contextura, devem ser toleradas, em nome 

do valor maior do “poder do povo”. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos da América já teve a 

oportunidade de apreciar problema homólogo. No caso New York Times 

Company v. Sullivan (376 U.S. 254 [1964]), ao sodalício foi apresentado 

recurso em ação de reparação de danos, em que um membro de um 

comissariado público municipal procurava obter a composição dos danos que 

teria sofrido em decorrência da publicação, no periódico recorrente, de um 

anúncio pago por uma organização de direitos civis. Posto tenha reconhecido a 

existência de erros factuais na publicação, julgou o tribunal que esses eram de 

somenos importância, diante da liberdade que teria de possuir a imprensa para 

fazer ou veicular as críticas que concebesse adequadas à administração e a 

seus agentes. Deveras, vaticinou a corte: “The general proposition that freedom 

of expression upon public questions is secured by the First Amendment has 

long been settled by our decisions (…). We consider this case against the 

background of a profound national commitment to the principle that debate on 

public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well 

include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on 

government an public officials.”162 

                                                 
161 A salvaguarda da democracia constitucional, em MAUÉS, Antônio Gomes Moreira. (organizador). 
Constituição e cidadania. São Paulo: Editora Max Limonad, 2.001 – página 253. 
162 SENATE. The Constitution of the United States of América: analysis and interpretation. Annotations of 
cases decided by the Supreme Court of the United States to June 29, 1992. Prepared by the Congressional 
Research Service; Library of the Congress. Johnny H. Killian and George A. Costello: Co-Editors. Wash-
ington: United States Government Printing Office, 1.996 – páginas 1.137/1.138. 
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O pretório considerou ainda que a garantia da liberdade de 

expressão e de imprensa, aclamada pela Primeira Emenda à Constituição de 

17 de setembro de 1.787163, representava uma verdadeira regra de imunidade 

àqueles que dirigissem críticas ao poder público, ainda que não fundadas – 

salvo, contudo, se o ofensor tivesse, ao jactá-las, “clara malícia”, isto é, se as 

soubesse, ou as devesse saber, falsas: “The constitutional guarantees require, 

we think, a federal rule that prohibits a public official from recovering damages 

for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless that the 

statement was made with ‘actual malice’ – that is, with knowledge that it was 

false or with reckless disregard of whether it was false or not.”164 

Exatamente com esse ânimo, aliás, é que, em solo pátrio, o Superior 

Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus a um cidadão que 

criticara um agente da administração penitenciária de um dos estados da 

Federação, baseado em informações amplamente divulgadas nos meios de 

comunicação de massa; como ele fora processado criminalmente pela 

autoridade considerada ofendida (e como a denúncia fora recebida pelo juízo 

monocrático, e mantida pelo Tribunal de Justiça local), a Corte Federal deferiu 

o writ para trancar a ação penal, entendendo que o servidor público, por sua 

própria posição funcional, estava sujeito a críticas como a lançada pelo 

impetrante – e que isso fazia parte da sindicância que a população pode 

exercer sobre os poderes constituídos.165 

Embora sejam referentes a casos envolvendo pessoas físicas, as 

premissas adotadas em ambos os precedentes acima citados podem ser 

consideradas na fixação de parâmetros para a não-admissibilidade das 

reparações de danos titularizadas pelo Estado, quando a ofensa for havida 

como uma manifestação da opinião individual constitucionalmente assegurada. 

A expressão livre do pensamento, se havida de boa-fé e no criticar, mesmo o 

                                                 
163 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to as-
semble, and to petition the Government for a redress of grievances.” 
164 Obra citada, página 1.137. 
165 Acórdão por votação majoritária da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 
39.848/RJ, relatora a Ministra LAURITA HILÁRIO VAZ, e relator para o acórdão o Ministro ARNALDO ES-
TEVES LIMA, julgado no dia 12 de abril de 2.005, e publicado no Diário da Justiça da União de 15 de 
maio de 2.005, na página 373. 
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virulento, de aspectos da vida comunal e da organização social que lha rege, é 

inatacável. 

A súmula, pois, é que, em hipóteses em que se tem em conta a 

liberdade de expressão, a reparação da desonra estatal só será admitida se a 

ofensa, cumulativamente: a) atingir de fato a reputação objetiva do Estado, de 

forma a manchar substancialmente a sua imagem social [dado que, como visto 

alhures, nenhuma suscetibilidade subjetiva ele, na qualidade de pessoa 

jurídica, possui]; e b) for cometida por pessoa portadora de clara malícia, que 

soubesse ou devesse saber da falsidade da injúria lançada contra o ente 

público. 

Falta do Estado.. Além das restrições relativas ao exercício regular 

do direito à livre expressão do pensamento, a reparabilidade dos danos morais 

também não será admissível quando o dano à imagem do Estado advier de 

atos de particulares que possam e devam ser reprimidos a priori pela própria 

administração pública, é dizer: quando a injúria adsurgir de ações ilícitas cujas 

conseqüências deletérias poderiam ser evitadas por uma minimamente 

diligente ação estatal. 

Nessa ordem de fatos não-passíveis de ensejar indenizações por 

danos morais estão, por exemplo, a promoção do turismo sexual, a prática do 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o cometimento de crimes 

ambientais etc. É claro que todos esses acontecimentos trazem um efetivo 

prejuízo à reputação de que frui o Estado perante a sociedade interna e a 

comunidade internacional – em tese, dariam chance, assim, à composição dos 

reveses havidos –; nada obstante, eventos dessa natureza só chegam a tomar 

a dimensão que deveras tomam em função de uma omissão culposa, 

sistemática e inescusável do próprio poder público. 

Ora, se se admitisse a componibilidade dos danos morais que 

houvesse sofrido o ente estatal pela ocorrência de semelhantes fatos, estar-se-

ia beneficiando a administração em virtude de sua própria incúria para com os 

interesses sociais (cuja não-proteção deu oportunidade ao surgimento da 

mácula moral). O acolhimento da indenizabilidade das violações ao renome do 

Estado, portanto, redundaria em verdadeira homenagem à sua ineficiência – o 

que não se concebe escorreito. 

UnR
eg

ist
er

ed



 99

A sabedoria do Lácio antigo já o proclamava, e a regra não pode ser 

olvidada: a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria indignidade: “nemo 

potest contra proprium factum venire, nec quisquam audiendus est propriam 

allegans turpitidinem.”166 Como também aos entes políticos o preceito deve ser 

aplicado – pois estão integrados ao sistema ético geral representado pelo 

direito, ao qual todos são submetidos –, eles não poderão reclamar das 

máculas que afligem sua respeitabilidade, quando essas aparecerem como 

fruto de sua inépcia na gestão dos interesses públicos mais básicos. 

Acrescente-se ainda que a aceitação da reparabilidade dos danos 

imateriais do Estado em ocorrências possibilitadas por sua culpa seria 

inaceitável também por contrariar a própria idéia moralizante que, tal como 

exposta acima167, está no cerne da necessidade de emprestar a maior 

efetividade possível ao instituto da reparabilidade de danos dessa natureza. 

Acatar a componibilidade das lesões desse jaez, realmente, seria algo 

contraproducente, eis que, antes de estimular o aprimoramento da ética 

institucional pública, incitaria à degradação do que ainda resta de 

funcionalidade do aparato administrativo – o qual seria, como narrado, como 

que “premiado” por sua inabilidade no trato com problemas sociais 

elementares. 

Uma exegese que permitisse o uso das reparações em situações 

como as tais, por isso, representaria igualmente uma violação ao cânone 

constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput168), na medida em 

que poderia inclusive induzir o maquinário estatal a funcionar de forma 

deficitária – poder-se-ia, de qualquer sorte, buscar posteriormente uma 

indenização pelos danos suportados pelo patrimônio intangível do ente público 

respectivo. 

Irrelevância da lesão.. Afora os já referidos casos que porventura 

envolvam a liberdade de manifestação e as faltas do Estado, a reparação dos 

                                                 
166 PUIGARNAU, Jaime Maria Mans. Los principios generales del derecho: repertorio de reglas, máximas 
y aforismos jurídicos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Barcelona: Bosch Casa 
Editorial S.A., 1.979 – página 17. 
167 Seção V.b. 
168 “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência...”. 
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danos morais deste não será exeqüível, igualmente, quando a lesão não se 

constitua como um agravo sério, substancial ao honor objetivo público. 

Incide, aqui, o mesmo princípio sobre o qual se tratou na parte do 

presente trabalho relativa às particularidades sobre as reparações de danos169: 

não é indenizável o dano menor, o agravo insignificante, a lesão pequena à 

honra (à honra objetiva, no caso do Estado). 

Seja consignado, contudo, que a razão para que se sustente uma 

limitação como essa, na hipótese das reparações titularizadas por entes 

públicos, não é, claro, o respeito a um padrão social de tolerabilidade das 

condutas, em consideração a um modelo antropológico (como o do “homem 

médio”, estimado para aquilatar se as indenizações que favorecem a pessoas 

físicas são ou não postuladas de forma abusiva) – à evidência, um semelhante 

arquétipo simplesmente não existe, em se tratando de pessoas inorgânicas. 

A razão de propugnar-se uma tal contenção do direito abstrato à 

composição dos reveses imateriais estatais é de pura política jurisdicional: caso 

se admitissem como frugíferas as demandas destinadas à reparação de 

ultrajes modestos, permitir-se-ia a provocação do Poder Judiciário (já de 

ordinário referto de causas realmente importantes para apreciar) para o 

exercício de uma atividade de jurisdição que, ao cabo, revelar-se-ia – mesmo 

se procedente o pleito – inteiramente ociosa. De fato, os custos diretos e 

indiretos da existência de mais um procedimento nos cartórios forenses não 

justificariam jamais o aforamento de uma pretensão que, na melhor das 

chances, resultaria em uma condenação representativa de um proveito 

econômico pífio – certamente menor que os prejuízos em capital e trabalho 

havidos pelo Estado-administração e pelo Estado-juiz para a obtenção do 

resultado atingido. 

Será desarrazoado, assim, que o Estado reclame o ressarcimento 

dos danos que sua honorabilidade objetiva sofrer, ad exempla, em função do 

conceito desfavorável que administrados tiverem de certos funcionários 

públicos que não cumpram a contento suas funções, em virtude da prática de 

atos ilícitos de menor importância por servidores públicos (faltas injustificadas, 

descumprimento moderado e não-sistemático de prazos administrativos, erros 

                                                 
169 Secção III.c., supra. 
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de avaliação no exercício de funções burocráticas etc). Ainda que a 

perpetração desses atos possa diminuir o conceito social do Estado perante o 

público-alvo de seus serviços – o que, em princípio, justificaria a reparação dos 

danos à sua imagem –, a judicialização das respectivas relações entre os 

fautores desses danos menores e o poder público é certamente algo não-

compensador. 

 

V.d. Outras questões 

 

V.d.1. O problema da quantificação 

 

Admitida a inafastabilidade da reparação dos danos morais 

perpetrados contra os entes públicos, é de se analisar a questão da 

quantificação, cuja solução é essencial para dar efetividade ao próprio direito à 

composição dos reveses não-materiais. 

Já se tratou, acima, sobre o caráter dúplice da admissão, pelo 

sistema jurídico, da reparação dos danos morais (que reflete na consideração 

dos fatores punitivo e compensatório, quando da fixação das indenizações). 

Nesse sentido, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA deixou assente que o problema da 

reparação dos danos imateriais “deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir 

sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da 

indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que 

tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se 

compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do 

dano moral. (...) A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho 

patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos 

pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve 

receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada 

pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”170 

                                                 
170 Responsabilidade civil, página 60. 
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A necessidade do atendimento desse propósito dual da reparação 

de danos é, em solo pátrio, prerrogativa judicial; às cortes incumbe o fardo de 

aquilatar os elementos dessa equação que impõe uma atenção simultânea aos 

propósitos punitivos e satisfativos das reparações dessa natureza – jamais 

podendo ser olvidada, contudo, a advertência de que a composição se deve 

haver dentro de limites de razoabilidade, pois, como lembra o mestre mineiro, a 

reparação dos danos morais não há de ser “nem tão grande que se converta 

em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”171 

Não há dúvidas de tratar-se de uma tarefa inglória – um fardo, como 

dito –, essa de arbitrar indenizações para dores e prejuízos de ordem imaterial. 

Qualquer que seja a solução que adotem, os pretórios estarão sempre sujeitos 

às críticas (salutares, nada obstante) dos observadores jurídicos: caso as 

quantias fixadas o sejam em demasia, acusar-se-lhes-ão de rigoristas, e de 

promotores do enriquecimento sem causa; caso as importâncias sejam sub-

determinadas, imputar-se-lhes-ão o esvaziamento do direito à incolumidade 

moral.172 

Como que para evitar acusações como essas, os sodalícios tentam 

trabalhar com critérios mais ou menos objetivos para a determinação do 

quantum debeatur necessário à satisfação do dever de reparar. Já foi 

largamente utilizado, por exemplo, o espectro monetário a que se reportava a 

Lei Federal nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962, o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, que, em seu artigo 84, § 1º, dispunha que “o montante da 

reparação terá o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 100 (cem) vêzes o maior 

salário-mínimo vigente no País.”173 Diversas condenações já houve, por igual, 

que, tratando de protesto indevido de título de crédito, estabeleceram a 

                                                 
171 Obra e local citados. 
172 O que parece ser a atual tendência, dada a pouca importância dos padrões reparatórios adotados na 
generalidade dos tribunais, para a quase totalidade dos casos. 
173 Artigo revogado pelo Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1.967. As balizas do Código Brasileiro 
de Telecomunicações, aliás, têm sido rejeitadas, hodiernamente, pelo Superior Tribunal de Justiça: “Pací-
fico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o montante arbitrado a título de 
danos morais não está adstrito aos valores estipulados pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.” 
(Excerto do acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
651.088/SP, relator o Ministro HÉLIO QUÁGLIA BARBOSA, julgado no dia 10 de abril de 2.007, e publica-
do no Diário da Justiça da União de 21 de maio de 2.007, na página 583). 
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obrigação de ressarcir no montante correspondente a cem vezes o valor da 

cártula indevidamente protestada.174 

Essas técnicas e padrões de fixação das indenizações pela prática 

de atos causadores de danos morais, porém, jamais foram – ou serão – 

adequados à satisfação das necessidades pragmáticas de cada qual dos casos 

concretos; de usual, a adoção rígida desses parâmetros se prestará a levar a 

soluções inadequadas (por distantes das realidades das lides apresentadas). É 

mesmo pouco crível que se ache uma fórmula que chegue a estabelecer uma 

homeostase entre os interesses das células sociais causadoras e sofredoras 

dos reveses imateriais; a riqueza dos casos concretos não poderá ser 

aquilatada abstrata e previamente por uma norma legal, sendo de todo 

adequado que a solução para o problema da quantificação das reparações 

continue sob a responsabilidade da magistratura – malgrado as censuras que, 

por isso, lhe são jactadas, aqui e ali. De fato, “a jurisprudência é unânime em 

remeter ao prudente arbítrio judicial a fixação do ‘quantum’ para a composição 

do dano moral, no que o regramento positivo não conhece quaisquer restrições 

ou limitações.”175 

À classe pretoriana, destarte, caberá a avaliação das vicissitudes de 

cada qual das situações que lhe forem apresentadas, determinando, tendo em 

conta tais particularidades, o quanto que se afigurar necessário à adequada 

composição dos danos imateriais – nunca pondo em oblívio as duas funções 

pelas quais deve orientar-se o arbitramento judicial do ressarcimento. 

Mesmo assim, é impositivo conhecer se, a par dos critérios 

ordinários de que se valem os julgadores no arbitramento das reparações dos 

                                                 
174 Assim: acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
191.922/SP, relator o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, jugado no dia 09 de março de 1.999, e publica-
do no Diário da Justiça da União de 10 de maio de 1.999, na página 187. A multiplicação por cem da 
importância do título para a determinação da reparação, contudo, tem sido considerada uma prática ten-
dente a criar indenizações excessivas, assim tidas pela Corte Federal. Nesse sentido, conferir o acórdão 
unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 457.038/SP, relator o 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado no dia 06 de maio de 2.003, e publicado no Diário da 
Justiça da União de 23 de junho de 2.003, na página 379 e o acórdão unânime da Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 376.900/SP, relator o Ministro CARLOS ALBERTO MENE-
ZES DIREITO, julgado no dia 02 de maio de 2.002, e publicado no Diário da Justiça da União de 17 de 
junho de 2.002, na página 259, dentre outros. 
175 Excerto do acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
151.767/ES, relator o Exclentíssimo Senhor Ministro EDSON CARVALHO VIDIGAL, julgado no dia 04 de 
fevereiro de 1.999, e publicado no Diário da Justiça da União de 08 de março de 1.999, na página 240. 
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danos morais, outros há, particulares às demandas em que se busca a 

satisfação dos reveses imateriais sofridos por entes estatais. 

A um tal questionamento responde-se que, em realidade, não há 

propriamente fatores alheios aos comuns, componentes da aquarela de que se 

valem os julgadores na composição do quadro em litígio. O que há, 

factualmente, são especializações desses mesmos elementos que, em virtude 

da natureza específica das reparações de danos morais públicos, haverão de 

ser observados pelos magistrados sempre através de uma ótica publicista. 

Alude-se, habitualmente, ao grau de reprovabilidade da conduta do 

agente ofensor, no estabelecimento de uma indenização maior ou menor. Não 

se nega ou se afasta essa regra: ela há, porém, de especializar-se. Quanto às 

indenizações de lesões à honra objetiva pública, portanto, esse princípio de 

aferição da iniqüidade da ação do reus debendi há de ter em conta algumas 

particularidades não presentes nos casos usuais, como o quanto de confiança 

foi depositada na pessoa do violador pelo ente público cujo honor foi malferido, 

o patamar administrativo em que o agente público se encontrava quando da 

prática do delito, a importância de suas atribuições funcionais, a gravidade da 

traição aos valores morais da sociedade et coetera.176 

Por um outro lado, também é acordo doutrinário que as 

considerações em derredor da vítima devem ser perfeitas, quando do 

estabelecimento do valor da reparação moral. Transpondo-se (ou 

especializando-se) essa exigência para o caso das composições dos danos 

sofridos pelo Estado, deverão ser sempre tidas como gravíssimas as 

conseqüências sofridas pelo ente público – que é, afinal, a representação 

personalizada da comunhão política de toda a sociedade (uma lesão à moral 

estatal, como explanado acima177, será necessariamente uma lesão a cada 

qual daquelas pessoas cujos interesses se encontram albergados sob o pálio 

da organização social vigente). O pretor condutor de uma ação de reparação 

de danos desse jaez deverá, assim, idear, no arbitramento da reparação, que o 

                                                 
176 Caso a persecução dos danos morais se esteja a fazer (também) contra um particular envolvido, po-
dem-se oberservar os mesmos fatores, na qualidade de reflexos da ação da pessoa física ou jurídica de 
índole privada: dever-se-á avaliar o nível administrativo cuja corrupção foi patrocinada pelo agente dege-
nerador, a importância das atribuições funcionais do servidor cuja degeneração foi financiada etc. 
177 Subsecção V.b.β, supra. 
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está fazendo em proveito do sem-número de indivíduos que compõem a 

coletividade cuja personificação teve seus direitos morais conspurcados. 

Nesse aspecto, aliás, relembre-se que a função punitiva da 

reparação dos danos morais sofridos pelo Estado deverá merecer uma 

especialíssima atenção por parte da autoridade judicante, que deverá fazer 

impor ao ofensor da moralidade pública um revés patrimonial considerável. Já 

tendo sido esvaziada por completo a eficácia da legislação penal e da 

administrativa destinada à tutela da moralidade pública178, essa será, 

provavelmente, a única chance em que a sociedade poderá obter, pela pena do 

magistrado, uma punição – ainda que estritamente civil – para aqueles que 

sugam da República os recursos que tão penosamente lhe entregam a 

população ordeira. 

Ressalte-se, ao final, que, em conseqüência da natureza mesma dos 

danos morais sofridos por pessoas jurídicas públicas – que são, como referido 

alhures, danos objetivos –, a função compensadora da reparação (isto é: a 

função de proporcionar ao lesado uma satisfação que se contrabalance ao 

aborrecimento que lhe fora causado) deverá ser aquilatada de sorte a 

realmente compensar o mal causado ao honor público, pela condenação do 

ofensor em uma quantia que, ao cabo, possa contrapesar o malus com um 

bem de magnitude equivalente. Assim, a reparação do revés imaterial causado 

ao ente público deverá ser arquitetada de maneira que a indenização seja 

estabelecida em um valor que, sendo revertido ao erário, possa, mediatamente, 

converter-se em serviços públicos que compensem à coletividade o prejuízo 

que sua organização política experimentou, com a perpetração originária da 

ofensa. 

 

V.d.2. Aspectos processuais I: legitimidade, litispendência e coisa julgada 

 

Algumas poucas questões de índole processual devem ser 

abordadas sobre a reparação dos danos morais sofridos pelo Estado. É 

patente que, em não sendo o escopo do presente trabalho dissertar sobre os 

aspectos adjetivos do problema – senão, eminentemente, sobre o próprio 

                                                 
178 Idem. 
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direito material à composição –, a exposição dessas peculiaridades 

procedimentais será tão-só perfunctória, para a simples integralização didática 

do estudo. 

A primeira das questões é a da legitimidade ad causam ativa e 

passiva em tais ações. Sob o aspecto ativo, na verdade, já se dissertou acima, 

quando foram analisadas as hipóteses de cabimento das composições dos 

danos morais do Estado179: terão legitimidade para pleiteá-las tanto o próprio 

ente público que sofreu a lesão social quanto o Ministério Público – este por 

intermédio de ação civil pública, aquele por meio de ação de conhecimento 

com conteúdo condenatório. A legitimidade passiva pertencerá àquela pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, vinculada ou não à administração por 

liame contratual ou estatutário, que, por ação ou por omissão, de alguma sorte 

causar dano à respeitabilidade estatal, detraindo a imagem comunitária de que 

frui o poder público. Remete-se, para a determinação da capacidade passiva 

de responder a demandas dessa natureza, às regras latas da responsabilidade 

civil em gênero. 

Sendo simultaneamente legitimados o Estado e o parquet, surge a 

segunda questão: eles seriam cumulativamente legitimados para a proposição 

de tais querelas? A resposta que se impõe é evidentemente negativa, pois o 

fundamento dos pleitos é o mesmo (e não se haverá de demandar em 

duplicidade o causador da lesão, que apenas pode ser compelido a repará-la 

uma única vez). 

É corolário do não-acatamento da legitimação cumulativa – entra-se 

já no terceiro aspecto procedimental do problema – a evidência de que os dois 

pleitos não poderão ser processados e julgados em cúmulo e, portanto, de que 

a propositura da ação primaz induzirá a litispendência em relação àquela que 

lhe sobrevier.180 Pela mesma razão, a prolação de decisão meritória definitiva 

fará, sobre o tema, coisa julgada, não sendo exeqüível que a instituição 

(outrora) co-legitimada afore pretensão judicial homóloga. 

 

 

                                                 
179 Subsecção V.c.α., acima. 
180 Poderá ser, também, continente da pretensão superveniente, se seu objeto for mais abrangente (como 
quando, por exemplo, o Ministério Público demandar, além da reparação dos danos morais, a condenação 
em alguma das sanções políticas da Lei de Improbidade). 
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V.d.3. Aspectos processuais II: tutela inibitória. 

 

O dever de indenizar poderá ter o seu cumprimento perseguido em 

processo de natureza declaratória-condenatória, em que o querelante pleiteará 

provimento jurisdicional que, reconhecendo a injúria perpetrada (e também a 

sua autoria), ordene o querelado a compor os danos que causou à honra 

objetiva do ente público prejudicado. 

Importa destacar, contudo, que esse não é o único amparo provido 

pelo sistema processual civil para o ofendido. Se o ato em que se corporificou a 

ofensa consiste no inadimplemento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, 

será possível a veiculação, no próprio seio da demanda condenatória, de pleito 

incidental inibitório, com lastro no artigo 461, caput, do Código de Processo 

Civil brasileiro, que estatui que “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.”181 

Nesse caso, será exeqüível ao juízo oficiante que, no âmago do feito 

cuja apreciação lhe foi confiada, impeça que uma nova lesão se verifique – o 

que fará valendo-se de suas prerrogativas judicantes de índole inibitória. 

Semelhante expediente, aliás, poderá ser deferido como antecipação parcial 

dos efeitos da tutela jurisdicional, como admite expressamente o § 3º do artigo 

461 do Código Buzaid, que regra que “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.”182 Será permitido ao julgador, ademais, valer-se, 

na proteção dos interesses legítimos da parte prejudicada, da coação 

representada pela imposição de multa diária, conforme prevê o § 4º do mesmo 

artigo: “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 

                                                 
181 Redação dada pela Lei Federal nº 8.952, de 13 de dezembro de 1.994. 
182 Incluído pela Lei Federal nº 8.952/94.  
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compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do 

preceito.”183  

Há de ser vista, sobre o assunto, a preleção de CLAYTON MARANHÃO; 

cogitando a possibilidade de reiteração do ato que ensejou o surgimento da 

lesão moral, conclui o autor, irretocavelmente, o que se transcreve: “Na 

perspectiva do passado, o dano moral é tutelável jurisdicionalmente. Mas 

quanto a futuras ofensas? Embora acionado judicialmente, poderá muito bem 

[o ofensor] reiterar a prática ilícita. Caberá tutela jurisdicional inibitória (...)? A 

resposta é categoricamente positiva. Se a liberdade de expressão não 

prepondera sobre o direito à honra, e havendo, no caso imaginado, colisão 

entre esses direitos fundamentais, os quais, devidamente ponderados, fazem 

com que um preceda ao outro, especialmente a honra preponderando – 

sempre in concreto – frente ao abuso da livre opinião, logo, não só cabe a 

tutela ressarcitória do dano moral como também, cumulativamente, a tutela 

inibitória para a reiteração futura do ilícito. É o que a doutrina anglo-saxã 

chama de prohibitory injunction e a doutrina italiana denomina de inibitoria. Isto 

é, pede-se ao Estado-jurisdição que faça emanar uma ordem de não fazer sob 

pena de uma sanção, que no direito brasileiro é pecuniária: a chamada multa 

diária, derivada da astreinte do direito francês.”184 

A sugestão do lente é irretorquível; a admissão da reparabilidade 

dos danos imateriais sofridos por entes estatais não poderá significar a 

suficiência da reparação de danos para a adequada tutela jurídica da 

honorabilidade pública – é curial que, a par de repará-lo, procure-se evitar a 

sua repetição, quando for o caso. 

 

V.d.4. Aspectos processuais III: a prova do dano moral no processo civil 

 

Por fim, deve-se analisar o problema da prova do dano moral sofrido 

pela pessoa jurídica, no curso do processo civil, como pressuposto para a 

entrega do provimento condenatório pertinente. Há que se exigi-la? Pode ser 

                                                 
183 Idem. 
184 Em A tutela da honra objetiva do Ministério Público na hipótese de abuso (ou de não incidência) da 
imunidade material parlamentar: uma contribuição ao estudo das tutelas de prevenção do ilícito e de 
repressão do dano. Direito e Sociedade. Curitiba: volume 03, nº 01, páginas 151/186, janeiro-junho de 
2.004 – página 180. 
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dispensada? O estabelecimento de regras para a resolução da questão é 

essencial. 

Parte da jurisprudência tem requerido, como condição para o 

deferimento de ordens reparatórias, que a pessoa jurídica demandante faça a 

prova, em juízo, de que o revés imaterial que fundamenta a causa se tenha 

corporificado em algo concreto, e passível de comprovação. 

Assim, o extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São 

Paulo julgou improcedente a pretensão de uma empresa que, embora 

houvesse sofrido protesto indevido de título de crédito, não chegou a 

comprovar, nos fólios, que a medida afetara, de alguma forma, a sua honra 

objetiva: “Dano moral. Pessoa jurídica. Protesto indevido de título de crédito. 

Não demonstrado o efetivo prejuízo. Improcedência decretada.”185 No voto 

condutor, alias, afirmou-se categoricamente que “para que a pessoa jurídica 

faça jus a indenização por dano material ou por dano moral, pelo protesto 

indevido de título de crédito, necessária se torna a demonstração do efetivo 

prejuízo econômico”. 

Também o Tribunal Regional Federal da Quinta Região já julgou 

improcedente uma querela em que um município postulava a concessão de 

uma indenização pelos danos que teria sofrido em função do bloqueio, por 

autarquia federal, de verba pertencente à parte autora. A Corte Regional 

concebeu que, não havendo prova nos autos de qualquer lesão efetiva à 

imagem da parte autora, não se poderia cogitar de reparação: “Para a 

configuração do dano moral da pessoa jurídica de direito publico exige-se que 

o ato causador do dano acarrete um mínimo de repercussão no meio social em 

que ela atua, abale a reputação ou acarrete a diminuição da posição jurídica 

que o ente público desfrute perante o meio social. O bloqueio de verbas do 

Fundo de participação do Município pelo INSS, sem qualquer repercussão 

externa e sem abalo na imagem da pessoa jurídica de direito público não 

constitui ilegalidade geradora de dano moral.”186 

                                                 
185 Acórdão unânime da Décima Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo na 
apelação cível nº 570.388-0, relator o Juiz EDGARD JORGE LAULAND, julgada no dia 02 de abril de 1.996, 
e publicado na Revista dos Tribunais, volume 731, páginas 286/290. 
186 Acórdão unânime da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região na apelação cível 
nº 200405000277340/CE, relator o Desembargador Federal EDÍLSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, julgado no 
dia 27 de abril de 2.006 e publicado no Diário da Justiça de 23 de maio de 2.006, na página 434. 
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, é franca e 

unissonamente discorde dessa exigência – que, de resto, não tem lastro legal – 

de que o dano objetivo deve ser comprovado. Concebe o sodalício, deveras, 

que a pessoa jurídica que se julga credora de uma indenização por ter 

suportado danos morais deve procurar o Poder Judiciário provando apenas o 

fato gerador dos reveses imateriais que sofreu, não se exigindo atividade 

cognitiva em derredor das conseqüências da ofensa. É essa a anima dos 

julgados cujas ementas em diante são consignadas: 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. VERBETE N. 227, SÚMULA/STJ. 
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (verbete 227, 
Súmula/STJ). 
Na concepção moderna da reparação do dano moral 
prevalece a orientação de que a responsabilização do 
agente se opera por força do simples fato da violação, de 
modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 
concreto. 
Recurso especial conhecido e provido.187 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APONTAMENTO 
INDEVIDO DE TÍTULO A PROTESTO. PESSOA 
JURÍDICA. DANO MORAL. CABIMENTO. SÚMULA N. 
227-STJ. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 
I. O apontamento de título para protesto, ainda que 
sustada a concretização do ato por força do ajuizamento 
de medidas cautelares pela autora, causa alguma 
repercussão externa e problemas administrativos internos, 
tais como oferecimento de bens em caução, geradores, 
ainda que em pequena expressão, de dano moral, que se 
permite, na hipótese, presumir em face de tais 
circunstâncias, gerando direito a ressarcimento que deve, 
de outro lado, ser fixado moderadamente, evitando-se 
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato 
ilícito. 
II. “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” - Súmula n. 
227-STJ. 
III. Recurso conhecido e provido.188 

                                                 
187 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
331.517/GO, relator o Ministro FRANCISCO CÉSAR ÁSFOR ROCHA, julgado no dia 27 de novembro de 
2.001, e publicado no Diário da Justiça da União de 25 de março de 2.002, na página 292. Identicamente: 
acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 173.124/RS, 
relator o Ministro FRANCISCO CÉSAR ÁSFOR ROCHA, julgado no dia 11 de setembro de 2.001, e publicado 
no Diário da Justiça da União de 19 de novembro de 2.001, na página 277. 
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DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO CAMBIAL DANO 
MORAL. PREJUÍZO. REPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. 
POSSIBILIDADE. HONRA OBJETIVA. DOUTRINA. 
PRECEDENTES DO TRIBUNAL. CRITÉRIOS NA 
FIXAÇÃO DO DANO. PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. 
RECURSO DESACOLHIDO. 
I. O protesto indevido de título cambial acarreta a 
responsabilidade de indenizar razoavelmente o dano 
moral correspondente, que prescinde da prova de 
prejuízo. 
II. A evolução do pensamento jurídico, no qual 
convergiram jurisprudência e doutrina, veio a afirmar, 
inclusive nesta Corte, onde o entendimento tem sido 
unânime, que a pessoa jurídica pode ser vítima também 
de danos morais, considerados esses como violadores da 
sua honra objetiva. 
III. A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, 
não se justificando que a reparação venha a constituir-se 
em enriquecimento indevido, considerando que se 
recomenda que o arbitramento deva operar-se com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte 
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, 
ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos 
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, 
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à 
situação econômica atual e as peculiaridades de cada 
caso.189 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. PROVA DO DANO. 
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
VALOR REPARATÓRIO. REDUÇÃO. 
1. As instâncias ordinárias, com base nos elementos 
fático-probatórios trazidos aos autos, concluíram pela 
responsabilidade do banco-recorrente na devolução 
indevida do cheque emitido pelo autor. 
2. Tanto a sentença (fls.149/150), quanto o acórdão 
(fls.208), julgaram comprovados, a partir dos fatos 
narrados e das provas testemunhais, o abalo de crédito 

                                                                                                                                               
188 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 254.073/SP, 
relator o Ministro ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JÚNIOR, julgado no dia 27 de junho de 2.002, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 19 de agosto de 2.002, na página 170. 
189 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
171.084/MA, relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado no dia 18 de agosto de 1.998, 
e publicado no Diário da Justiça da União de 05 de outubro de 1.998, na página 102. 
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sofrido pela empresa-autora (durante oito meses), bem 
como o desfazimento de negócio junto à firma em favor 
da qual fora emitido o cheque devolvido 
(fls.31/32,89,99,101). 
3. A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à 
reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano 
extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da 
Sumula 227 desta Corte: “A pessoa jurídica pode sofrer 
dano moral”. 
4. Restando demonstrada a indevida devolução do título, 
cabível a indenização, posto que, como assentado nesta 
Corte e anotado no Acórdão recorrido, “não há falar em 
prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que o 
gerou”. 
5. Inobstante a efetiva ocorrência do dano e o dever de 
indenizar, o quantum fixado pelo Tribunal de origem – R$ 
28.690,00 (vinte e oito mil e seiscentos e noventa reais), 
montante este correspondente a 150 vezes o valor do 
cheque restituído (R$ 191,27) – afigura-se excessivo, não 
se limitando à compensação dos prejuízos advindos do 
evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa 
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo 
o valor indenizatório para fixá-lo na quantia certa de R$ 
3.000,00 (três mil reais). 
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, 
provido.190 

Dano moral. Pessoa jurídica. Prova do dano. Protesto 
indevido de título. Súmula nº 227 da Corte. 
1. Está alinhada a jurisprudência da Corte no sentido de 
que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 
227 da Corte). 
2. Provado o fato gerador do dano moral, no caso, o 
indevido protesto, impõe-se deferir a indenização. 
3. Recurso especial conhecido e provido.191 

Essa orientação jurisprudencial é a mais acertada, e por isso há de 

ser aplicada para as reparações em que entidades estatais figurem como 

partes postulantes; delas, realmente, não se há de exigir a prova de que 

sofreram prejuízos com a perpetração de atos violadores de sua honra objetiva. 

                                                 
190 Acórdão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 564981/BA, 
relator o Ministro JORGE TADEO FLAQUER SCARTEZZINI, julgado no dia 28 de março de 2.006, e publica-
do no Diário da Justiça da União de 08 de maio de 2.006, na página 216. 
191 Acórdão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
538.687/RS, relator o Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, julgado no dia 16 de dezembro de 
2.003, e publicado no Diário da Justiça da União de 29 de março de 2.004, na página 237. 
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Aliás, a dispensa, aos entes públicos, da prova dos prejuízos 

decorrentes do dano moral se faz ainda mais adequada se se considerar que o 

Estado, em nosso sistema constitucional vigente, não possui, de ordinário, 

função de agente econômico ativo192; a maior parte de suas pessoas e órgãos 

despersonalizados, portanto, tem a sua honra objetiva como um valor precioso 

em si, independentemente de fruir ou não, em decorrência dessa 

honorabilidade, de fidúcia mercantil, ou qualquer coisa que a valha. 

Acrescente-se: ainda que se transmude a percepção das 

conseqüências dos reveses morais estatais da noção de prejuízo – que lhe é 

algo alheia – para a noção (mais abrangente) de descrédito social, a prova dos 

corolários do dano será, mesmo assim, inexigível. É que a fiança pública nas 

instituições não poderá jamais ser objeto de cognição jurisdicional, pela 

absoluta impossibilidade de um juízo aferir, exempli gratia, exatamente quanto 

a administração perdeu em crédito, junto aos administrados, em decorrência de 

um dado evento danoso; ora, em sendo uma tal prova impossível, não há de 

ser exigida. 

Deve-se, assim, adotar, quanto às reparações de danos à moral 

pública a mesma técnica presuntiva que se verifica quanto à maioria dos casos 

de reparações dos danos sofridos por pessoas físicas: hão de ser eleitos 

determinados parâmetros, dentro dos quais a ocorrência do dano é a priori tida 

como factual. Desta sorte, se a morte de um filho, a perda de um membro, a 

lesão estética, a deterioração patrimonial serão fatos que sempre e em todo 

caso causarão máculas morais às pessoas naturais, pode-se afirmar que a 

corrupção, a malversação de recursos, a prevaricação e a prática de outros 

crimes contra a administração sempre causarão à pessoa jurídica de direito 

público respectiva uma lesão moral – que será presumida, e não admitirá 

contraprova. 

Nada obstante essa presunção de que as ofensas ao Estado 

causam-no danos morais objetivos ressarcíveis, deve-se reiterar que as lesões 

singelíssimas – às quais já se aludiu193 – não renderão oportunidade às ações 

                                                 
192 É o que se deflui do artigo 173, caput, da Carta Magna, segundo o qual “ressalvados os casos previs-
tos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei.” 
193 Subsecção V.c.β., acima. 
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reparatórias. Será possível ao demandado, crendo-se fautor de uma injúria 

modesta, excepcionar a pretensão indenizatória, alegando a simploriedade do 

agravo. 

 

V.e. Casuística das reparações de danos morais contra entes públicos 

 

Como antecipado já no prólogo do presente trabalho, é parca a 

disseminação teórica da possibilidade de reparação de danos morais sofridos 

por entidades públicas, sendo escassa, ipso facto, a casuística forense 

respectiva. Sem embargo, há casos, ainda em trâmite ou já julgados, aos quais 

se deve fazer menção; uma exposição breve em derredor das demandas cuja 

existência foi exeqüível apurar será perfeita adiante. 

O plantel de causas será dividido em duas secções: uma relativa às 

querelas propostas pelos próprios entes públicos que sofreram o dano moral, e 

uma pertinente às súplicas de iniciativa do Ministério Público, em substituição 

processual das pessoas jurídicas estatais cujos interesses foram malferidos. 

Demandas propostas por entidades públicas.. A primeira causa que 

se há de mencionar foi proposta no dia 31 de agosto de 2.006 pelo Estado de 

São Paulo contra o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 

Metroviários de São Paulo e dezessete de seus diretores-executivos, perante a 

justiça estadual fazendária monocrática, em função da organização, por parte 

dos componentes do pólo passivo, de uma greve nos serviços metroviários 

paulistas, ocorrida no dia 15 de agosto de 2.006. Como o Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região já determinara, para o exercício da pretensão paredista 

dos metroviários, a manutenção do funcionamento de 100% da frota em 

horários de grande tráfego e de 80% no restante do tempo, a paralisação (que 

abrangeu, nada obstante, a totalidade dos serviços) foi observada como 

abusiva – teria sido concretizada tão-somente com o propósito de, em período 

pré-eleitoral, desmoralizar o Estado de São Paulo, e a sua aptidão para gerir o 

serviço de transporte público, assim como outros serviços de sua titularidade, 

realizados nas estações administradas pela Companhia do Metropolitano de 

São Paulo. É de se mencionar que o Ministério Público, apenas um dia após a 

grève, já interpusera contra os mesmos réus uma ação civil pública, mas 

destinada apenas à reparação dos danos difusos causados aos direitos dos 
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consumidores do transporte feito no metrô194; a demanda aforada pelo Estado 

de São Paulo, assim, não encontrava uma discussão jurídica litispendente, eis 

que ela se propunha exclusivamente à composição dos danos imateriais 

causados à boa reputação da entidade pública cuja imagem foi prejudicada 

pelo caos patrocinado pela conduta dos promovidos. 

O mesmo argumento – qual seja: de que a não-continuidade de 

serviços públicos essenciais pode ocasionar danos morais à pessoa jurídica 

responsável pelos mesmos – foi, mutatis mutandis, utilizado pela Procuradoria 

Federal Especializada oficiante no Instituto Nacional do Seguro Social, 

autarquia federal, em ação reparatória intentada contra a Telemar Norte Leste 

S.A. Pela demanda, postulava o ente público a indenização pela suspensão do 

funcionamento, na repartição pública respectiva, de noventa e cinco linhas 

telefônicas – suspensão essa que impossibilitara o exercício do serviço 

securitário –, nada obstante não haver dívidas entre o suplicante e a suplicada 

que autorizassem o corte. A postulação foi julgada procedente pela Juíza 

Federal MARINA DE MATTOS SALLES, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Petrópolis, que invocou, em seu ato decisório final, o reconhecimento, pelo 

verbete nº 227 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

de que pessoas jurídicas podem sofrer danos morais. 

Embora já abordado superficialmente acima, quando se tratou da 

necessidade de prova do dano moral195, deve-se aludir, com mais vagar, ao 

caso aforado no dia 13 de novembro de 1.998 pelo Município de Sobral (CE) 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social perante a Justiça Federal 

monocrática da Subseção de Sobral. O INSS, àquela época, bloqueara o 

acesso do município ao Fundo de Participação, o que supostamente teria 

abalado a imagem da urbe, que, privada de uma parte de suas receitas, teria 

reduzida a sua capacidade de prestação de serviços públicos. Na espécie, 

entretanto, a demanda foi julgada improcedente em ambas as instâncias 

ordinárias, tendo o Tribunal Regional Federal da Quinta Região concebido que 

o bloqueio, por não ter tido qualquer repercussão social, não poderia ensejar o 

                                                 
194 Processo nº 583.00.2006.190704-2 (número de ordem 1268/2006), distribuído à 16ª Vara Cível da 
Comarca de São Paulo. 
195 Subsecção V.d.δ., supra. 
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reconhecimento da existência, na lide, dos danos morais. Ementou-se o 

julgado colegiado da seguinte forma: 

RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NECESSIDADE DE 
REPERCUSSÃO NEGATIVA DO FATO PERANTE O 
MEIO SOCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 
Para a configuração do dano moral da pessoa jurídica de 
direito publico exige-se que o ato causador do dano 
acarrete um mínimo de repercussão no meio social em 
que ela atua, abale a reputação ou acarrete a diminuição 
da posição jurídica que o ente público desfrute perante o 
meio social. O bloqueio de verbas do Fundo de 
participação do Município pelo INSS, sem qualquer 
repercussão externa e sem abalo na imagem da pessoa 
jurídica de direito público não constitui ilegalidade 
geradora de dano moral. Inexistência de dano moral 
passível de indenização.196 

Ainda assim, há uma tendência de que o resultado dessa última 

querela seja revertido na instância especial, pois ela, como descrito acima197, 

não condiciona a reparação dos reveses morais sofridos por pessoas jurídicas 

à prova do dano (senão simplesmente à prova do fato gerador do dano). 

Demandas propostas pelo Ministério Público.. Ao que indica a 

experiência, é mais profícuo o uso das pretensões de reparação de danos 

morais pelo Ministério Público que pelos próprios entes ofendidos. Há, deveras, 

mais ações advindas da iniciativa ministerial que propriamente dos bureaux 

advocatícios públicos – o que revela que a possibilidade de obter-se a 

composição dos danos imateriais sofridos pelos entes públicos através das 

ações civis públicas está um tanto mais disseminada que a exeqüibilidade de 

alcançar-se o mesmo fim por demandas de conhecimento. 

De todas elas, a querela que quiçá tenha mais relevo, por sua 

precedência na Corte Federal de Uniformização, seja a intentada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Senhor José Cláudio 

Grando, outrora Prefeito do Município de Dracena (SP), perante a justiça 

singular comum daquela comarca. O réu, segundo se apurou, teria, no 

                                                 
196 Acórdão unânime da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região na apelação cível nº 
200405000277340/CE, relator o Desembargador Federal EDÍLSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR, julgado no 
dia 27 de abril de 2.006 e publicado no Diário da Justiça de 23 de maio de 2.006, na página 434. 
197 Idem. 
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exercício de seu mandato eletivo, imposto à administração municipal o uso, em 

um grande número de veículos (fachadas de prédios públicos, boletos de 

pagamento de tributos municipais, uniformes escolares etc), de frases de sua 

campanha eleitoral, em afronta aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade administrativas. A condenação imposta pelo juízo singular – 

consistente na suspensão dos direitos políticos por três anos, na proibição de 

contratar com o poder público, e, finalmente, na reparação dos danos materiais 

e imateriais – foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso 

especial interposto pelo sucumbente. O julgado recebeu a ementa que em 

diante é colacionada: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA CONTRA CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
UTILIZAÇÃO DE FRASES DE CAMPANHA ELEITORAL 
NO EXERCÍCIO DO MANDATO. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 267, IV, DO CPC, REPELIDA. 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. LESÃO 
AO ERÁRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. 
INFRINGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI 8.429/92 NÃO 
CONFIGURADA. SANÇÕES ADEQUADAMENTE 
APLICADAS. PRESERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO 
DO JULGADO DE SEGUNDO GRAU. 
1. Cuidam os autos de ação civil pública por improbidade 
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
de São Paulo em face de José Cláudio Grando, à época 
Prefeito Municipal de Dracena/SP, objetivando, em 
síntese, a sua condenação nas sanções previstas na Lei 
nº 8.429/92 por suposta utilização irregular das frases 
“Dracena Todos por Todos Rumo ao Ano 2000” e 
“Dracena Rumo ao Ano 2000” em fachadas de órgão 
públicos municipais, veículos e placas de inauguração, 
uniformes dos alunos das escolas e creches públicas, 
jornais da região, carnês de pagamento de tributos e 
publicações especiais. Sobreveio sentença julgando 
parcialmente procedente o pedido para suspender os 
direitos políticos do réu pelo período de três anos, proibi-
lo de contratar, receber benefício, incentivos fiscais ou 
creditícios, diretos ou indiretos, junto ao poder público, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo mesmo 
prazo, bem como para condená-lo a pagar o equivalente a 
dez vezes sua atual remuneração, a título de multa civil e 

UnR
eg

ist
er

ed



 118

a ressarcir ao Município os gastos comprovadamente 
efetuados com recursos públicos na inserção da 
expressão e símbolo de sua campanha eleitoral em bens 
e atos da administração, a serem liquidados no momento 
oportuno, bem como a arcar com as custas e eventuais 
despesas processuais, extinguindo o processo nos termos 
do art. 269, inciso I, do CPC. O réu interpôs apelação a 
fim de que fosse julgado improcedente o pedido do 
apelado com a inversão dos ônus processuais aduzindo, 
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo 
monocrático por considerar que o TJSP seria o 
competente para julgar o feito e carência de ação por 
considerar que, em sede de ação civil pública, é 
descabido o pedido de eventual reparação por danos ao 
erário em virtude de ato de improbidade administrativa. 
No mérito, aduziu ausência de prova do dano, 
cerceamento de defesa e que a sentença não apreciou a 
contestação. O Tribunal, por maioria, rejeitou as 
preliminares e negou provimento ao recurso. Insistindo 
pela via especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c", 
aponta o réu violação dos artigos 267, IV, do CPC, e 11, 
caput e inciso I, e 12, ambos da Lei nº 8.429/92. Requer 
seja decretada a extinção do processo sem julgamento do 
mérito em virtude de carência de ação ou seja 
reconhecida a improcedência do pedido formulado na 
exordial. Contra-razões apresentadas. Recurso 
extraordinário interposto concomitantemente, tendo sido 
contra-arrazoado. Juízo positivo de admissibilidade 
apenas ao recurso especial no que concerne à alínea "c" 
do permissivo constitucional. Houve interposição de 
agravo de instrumento em relação à alínea "a". O 
Ministério Público Federal ofereceu parecer opinando pelo 
improvimento do recurso especial. 
2. A ação civil pública protege interesses não só de ordem 
patrimonial como, também, de ordem moral e cívica. O 
seu objetivo não é apenas restabelecer a legalidade, mas 
também punir ou reprimir a imoralidade administrativa a 
par de ver observados os princípios gerais da 
administração. Essa ação constitui, portanto, meio 
adequado para resguardar o patrimônio público, buscando 
o ressarcimento do dano provocado ao erário, tendo o 
Ministério Público legitimidade para propô-la. 
Precedentes. Ofensa ao art. 267, IV, do CPC, que se 
repele. 
3. A violação de princípio é o mais grave atentado 
cometido contra a Administração Pública porque é a 
completa e subversiva maneira frontal de ofender as 
bases orgânicas do complexo administrativo. A 
inobservância dos princípios acarreta responsabilidade, 
pois o art. 11 da Lei 8.429/92 censura “‘condutas que não 
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implicam necessariamente locupletamento de caráter 
financeiro ou material” (Wallace Paiva Martins Júnior, 
“Probidade Administrativa”, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2002). 
4. O que deve inspirar o administrador público é a vontade 
de fazer justiça para os cidadãos, sendo eficiente para 
com a própria administração. O cumprimento dos 
princípios administrativos, além de se constituir um dever 
do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo 
de cada cidadão. Não satisfaz mais às aspirações da 
Nação a atuação do Estado de modo compatível apenas 
com a mera ordem legal, exige-se muito mais: necessário 
se torna que a gestão da coisa pública obedeça a 
determinados princípios que conduzam à valorização da 
dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção 
de uma sociedade justa e solidária. 
5. A elevação da dignidade do princípio da moralidade 
administrativa ao patamar constitucional, embora 
desnecessária, porque no fundo o Estado possui uma só 
personalidade, que é a moral, consubstancia uma 
conquista da Nação que, incessantemente, por todos os 
seus segmentos, estava a exigir uma providência mais 
eficaz contra a prática de atos dos agentes públicos 
violadores desse preceito maior. 
6. A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida 
às bases axiológicas e éticas da Administração, realçando 
o aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de 
seu acervo com a censura do dano moral. Para a 
caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-
se o prejuízo material na medida em que censurado é o 
prejuízo moral. A corroborar esse entendimento, o teor do 
inciso III do art. 12 da lei em comento, que dispõe sobre 
as penas aplicáveis, sendo muito claro ao consignar, ‘na 
hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver...’ (sem grifo no original). O objetivo maior é a 
proteção dos valores éticos e morais da estrutura 
administrativa brasileira, independentemente da 
ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto 
material. 
7. A infringência do art. 12 da Lei 8.429/92 não se perfaz. 
As sanções aplicadas não foram desproporcionais, 
estando adequadas a um critério de razoabilidade e 
condizentes com os patamares estipulados para o tipo de 
ato acoimado de ímprobo. 
8. Recurso especial conhecido, porém, desprovido.198 

                                                 
198 Acórdão unânime da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 
695.718/SP, relator o Ministro JOSÉ AUGUSTO DELGADO, julgado no dia 16 de agosto de 2.005, e publi-
cado no Diário da Justiça da União de 12 de setembro de 2.005, na página 234. 
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O segundo caso que se há de relatar trata de uma ação civil pública 

destinada à reparação de danos materiais e morais cumulada com pleito de 

aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, proposta 

conjuntamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo 

Município de Assis contra Adoniram de Almeida, ex-servidor daquela 

municipalidade. Segundo relatam os fólios, o réu, na qualidade de ocupante de 

cargo comissionado, administrava o terminal rodoviário urbano; utilizando-se de 

sua posição funcional, apropriou-se de valores da agência dos Correios na 

rodoviária, bem como das taxas de embarque recolhidas pelas empresas de 

transporte que operavam no local. Embora o então acusado tenha, no curso do 

procedimento administrativo inquisitorial que precedeu o processo, confessado 

a prática dos atos que lhe foram imputados, e subscrito instrumento de 

assunção de dívida, pelo qual parcelava o seu débito para com a comuna, isso 

não obstou a propositura da demanda – que, enfim, havia um objeto mais lato 

que a simples reparação dos prejuízos pecuniários. Condenado o querelado 

pela primeira instância, apelou da sentença, que, sem embargo, foi 

parcialmente mantida (a reforma do decisum singular apenas diminuiu o valor 

relativo aos danos morais). O acórdão do órgão julgador de segunda instância 

foi sumariado da seguinte forma: 

Improbidade Administrativa e Ação Civil Pública para a 
reparação de danos materiais sofridos por Administração 
Municipal e os morais, difusos, sofridos pelo Estado e 
pelos consumidores. Leis 8.429/92 e 7.347/85. Ocupante 
de cargo em comissão que administrava o terminal 
rodoviário de Assis, apropriou-se de valores da agência 
dos Correios franqueada e de taxas de embarque pagas 
pelas empresas concessionárias, não os repassando à 
Municipalidade. Réu que admitiu a prática ilícita e que 
vem pagando em parcelas o prejuízo causado à 
Administração. Procedência da ação de reparação dos 
danos por ato de improbidade. Ato que implicou, ainda, 
em descrédito e prejuízo moral à Administração (súmula 
227 do STJ). Obrigação de reparar presente. Ação de 
reparação do dano moral fundada na Lei 7.347/85. 
Legitimidade do Ministério Público reconhecida. 
Adequação da via eleita Constitucionalidade da Lei 
8.429/92, por inexistência de vicio ao processo legislativo. 
Cerceamento de defesa não verificado. Honorários 
advocatícios devidos à Municipalidade, que integra o pólo 
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ativo da ação. Ação procedente. Recurso provido em 
parte, apenas para reduzir o valor da multa.”199 

Em sua condução, o magistrado relator ressaltou a concorrência de 

legitimidade entre a pessoa jurídica de direito público agravado e o parquet, 

considerada a natureza dos interesses envolvidos; por significativo, cita-se o 

seguinte excerto: 

No mais, o Ministério Público formulou pedido de 
reparação do dano material, patrimonial, do moral, mais a 
multa civil, além das cominações previstas na lei de 
improbidade. Fundou, por isso, o pedido nas Leis da ação 
civil pública — 7.347/85 e de improbidade administrativa 
— 8.429/92. Bem por isso, o apelante questiona a 
legitimidade do Ministério Público e a adequação da via 
eleita. 
Mário Pazzaglini Filho, bem explica que “nem o dano 
presumido, nem o dano moral, configuram, no sistema 
normativo da LIA, ‘lesão ao patrimônio público’.” A 
reparação do dano moral não tem, assim, fundamento na 
Lei 8.429/92, daí a invocação da lei 7.347/85, da ação civil 
pública para justificar o pedido de reparação do dano 
moral difuso. Postulou, a final, a condenação ao 
pagamento de indenização por dano moral difuso no valor 
de R$ 10.000,00, em favor do Fundo Estadual de 
Reparação de Interesses Difusos Lesados (fls.6). 
Não há dúvidas que os prejuízos causados por atos de 
improbidade são graves e comprometem a eficiência do 
Estado, geram falsos conceitos acerca dos servidores 
públicos e da Administração; descrédito; enriquecimento 
ilícito de agentes públicos e particulares, apaniguados, em 
detrimento da qualidade, economia e eficiência dos 
serviços; inversão de prioridades; ampliação das 
desigualdades sociais e aumento da dívida pública (cf. 
Marino Pazzaglini Filho, obra citada, pág. 19). A súmula 
227 do STJ admite a possibilidade da administração 
pública — pessoa jurídica, sofrer dano moral, tanto que o 
principio da moralidade deve, dentre outros, nortear os 
atos da Administração (CF, art. 37). O dano moral, 
entretanto, no caso, além de difuso, foi experimentado 
pela Administração e não só ela, pelas vias próprias, 
poderia procurar a reparação. Aqui o Ministério Público, 
com base na Lei 7.347/85 postula a reparação do dano 
moral difuso, espraiado num contingente indeterminado 
de pessoas (ex: consumidores) — (in Ação Civil Pública, 

                                                 
199 Acórdão por votação majoritária da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo na apelação cível nº 406.523-5/5-00/Assis, relator o Desembargador URBANO RUIZ, 
julgado no dia 24 de julho de 2.006. 
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Rodolfo de Camargo Mancuso, RT, 89, pág. 33). Não só a 
Administração Municipal teria legitimidade para a ação de 
reparação do dano moral, mas também o Ministério 
Público, mostrando-se, por conseqüência, adequada a via 
eleita, razão pela qual são afastadas as preliminares 
argüidas (CF, art. 129, III e Leis 7.347185 e 8.429/92, 
arts. 5° e 17, respectivamente). Bem esclarece, a 
propósito, Alexandre de Moraes, que “a Lei Federal 
7.347/85 é norma processual geral para a tutela de 
interesses supra-individuais, aplicando-se a todas as 
outras leis destinadas à defesa desses interesses, como a 
Lei Federal 8.429/92, conforme artigos 17 e 21. Essa 
disposição integra-se ao art. 83 da Lei Federal 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), que determina a 
admissão de qualquer pedido para tomar adequada e 
efetiva a tutela aos interesses transindividuais, ou seja, 
possibilita a formulação de qualquer espécie de pedido de 
provimento jurisdicional desde que tenha por objeto 
resguardar defesa do interesse em jogo. Os artigos 110 e 
117, da referida Lei 8.078/90, inseriram na Lei da Ação 
Civil Pública (Lei 7.347/85) o inciso IV do art. 1° e o art. 
21, estendendo, de forma expressa, o que a Constituição 
Federal havia estendido de maneira implícita, ou seja, o 
alcance da ação civil pública à defesa de todos os 
interesses difusos” (in Direito Constitucional, Atlas, 12ª 
ed., pág. 344/5). 

O Ministério Público Federal, no exercício de suas funções de tutela 

da moralidade e do patrimônio público material e imaterial, tem sido ativo na 

promoção de reparações de danos morais. 

A Procuradoria da República oficiante perante a Subseção Judiciária 

de Tubarão (SC), intentou, no dia 30 de janeiro de 2.006 uma ação civil pública 

contra Adilcio Cadorin, ex-Prefeito do Município de Laguna (SC), os 

empresários Evaldo Santos Gonçalves Marcos e Marcos dos Santos Vargas e 

a sociedade comercial New Millenium Promoções e Eventos Ltda. A União, 

através da Empresa Brasileira de Turismo, subscrevera com o Município de 

Laguna o convênio nº 100/2001, que previa o repasse, pela empresa pública 

federal à urbe, do valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais); a finalidade da 

transferência era dotar a comuna beneficiária dos recursos necessários à 

promoção publicitária de um roteiro turístico (“Caminho das Águas”) que 

interessava à economia local. Como a publicidade não seria feita diretamente 

pelo ente público interessado, mas por uma pessoa jurídica de direito privado, 
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haveria de ser verificado o regular processo licitatório, tal como disciplinado na 

Lei Federal nº 8.666/93. Ocorre, entretanto, que a licitação foi permeada de um 

farto número de irregularidades: o procedimento não teve qualquer publicidade, 

foram nele admitidos licitantes que não possuíam condições de executar o 

pacto, a proposta vencedora foi de um valor superior ao preço mais vantajoso 

(mesmo sendo a concorrência na modalidade de menor preço) etc. A par disso, 

inobstante a adjudicação irregular do objeto do procedimento viciado, 

constatou-se que o serviço contratado sequer chegou a ser realizado (o 

pagamento correlato, contudo, foi integralmente feito). Apurada a existência de 

concílio fraudatório entre as pessoas físicas e a empresa envolvida na 

malversação do dinheiro público, aforou-se a demanda pertinente, que recebeu 

o nº 2006.72.07.000102-6. A querela ainda não foi julgada, e atualmente se 

encontra em curso perante a Subseção Judiciária de Laguna (SC), em favor da 

qual o Juiz Federal da Subseção de Tubarão (SC) declinou de sua 

competência.200 

Ainda o Ministério Público Federal intentou, recentissimamente, uma 

“ação civil pública combinada com ação civil por ato de improbidade 

administrativa, ação civil de ressarcimento por dano material e ação civil de 

ressarcimento de dano moral” contra os servidores públicos federais José 

Viana de Carvalho, José Valderi de Oliveira, Ebnézer Paraíso Vilela, Jairson 

Marcos Batista dos Santos, Elizabeth Carvalho Fernandes, Artidônio Araújo 

Filho, Adelmo Siqueira de Araújo e Adalberto Pinheiro de Araújo, os 

empresários Albânio Ferreira do Nascimento e Carlos César Fernandes Diniz, 

e as sociedades Construtora Venâncio e Construtora Cassi Ltda. Segundo teria 

apurado o parquet federal no âmago do procedimento administrativo nº 

1.26.001.000005/2004-01, as pessoas orgânicas e inorgânicas citadas 

estariam envolvidas com o desvio e a apropriação indébita de dinheiro público, 

a fraude à licitação e a inexecução de contratos relativos à edificação da 

                                                 
200 Da exordial, subscrita pelo Procurador da República CELSO ANTÔNIO TRÊS, se extrai a eloqüente as-
sertiva de que “a rapina do erário, escárnio, vilipêndio aos princípios da legalidade, moralidade, probi-
dade e legitimidade da Constituição da República (arts. 37 e 70) arruínam o contrato social, ‘conditio 
sine qua non’ ao Estado democrático de direito (art. 1º da CRFB), qual seja, a confiança recíproca, boa-
fé, que deve pautar a relação entre as autoridades, poder constituído, e os cidadãos, titulares da sobera-
nia, em nome dos quais o poder é exercido (art. 14 da CRFB), sem o quê o próprio Estado, saqueado de 
sua autoridade moral, desacatado pela sociedade descrente da sua idoneidade, acaba por dissolver-se. O 
assalto à fazenda pública aniquila a confiança do povo na autoridade, traduzindo-se em dantesco dano 
moral contra o Estado, sua credibilidade.” (página 22). 
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Unidade de Serviço Descentralizada de Petrolina do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET/Petrolina. Postula-se, na querela, 

afora a aplicação das sanções cominadas na Lei de Improbidade, a reparação 

de um prejuízo material mínimo de R$145.205,01 (cento e quarenta e cinco mil, 

duzentos e cinco reais e um centavo), além dos danos morais – para cuja 

satisfação foi estimada a necessidade de entrega, pelos réus, da quantia de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais). O pleito de condenação à composição dos 

reveses intangíveis se encontra fundamentado com o seguinte verbo: 

De tudo quanto exposto, também emerge evidente que os 
prejuízos sofridos pela Administração Pública Federal em 
face das condutas protagonizadas pelos réus vão muito 
além de limites exclusivamente materiais verificados, visto 
que também valores morais foram fortemente abalados. 
Evidentemente, a conduta dos réus afetou e continua a 
afetar negativamente a imagem da União, e em especial 
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, 
o órgão este que, por ser instituição educacional, deveria 
dar exemplos de moralidade e probidade. 
Não há a menor dúvida de que o descalabro evidenciado 
neste indecoroso episódio irá reforçar a convicção popular 
que o CEFET-Petrolina possui, em seus quadros, 
servidores no mínimo desidiosos e que tais servidores se 
aproveitam da função pública que exercem para 
beneficiar apenas determinadas pessoas em desprestígio 
do interesse público. Tal fato produz na sociedade 
brasileira o sentimento de que não há segurança nas 
instituições educacionais, pois, até mesmo nelas, há 
servidores que desvirtuam os valores morais que 
deveriam preservar e agem, unicamente, infringindo 
normas em prejuízo da coletividade. 
Logo, as condutas dos demandados violaram a imagem 
do Estado, da honra objetiva da União, gerando 
descrédito na seriedade da Administração Pública e 
provocando dano extremamente prejudicial à 
consolidação de padrões éticos exigidos pela sociedade 
brasileira. Em razão desse prejuízo extrapatrimonial 
decorrente dos atos de improbidade ora noticiados, 
devem os cidadãos ser reparados. 
Por outro lado, a ausência de prestação do serviço 
público também importa à população que dele não se 
serviu, dano extrapatrimonial, na medida em que a 
prestação de serviços públicos representa malferimento 
ao direito de obter do Estado um prestações mínimas, 
poder-dever imposto pela Constituição Federal de 1988 

UnR
eg

ist
er

ed



 125

como pressuposto à salvaguarda da dignidade da pessoa 
humana. 
É certo e indiscutível que a dignidade da pessoa humana 
constitui o núcleo axiológico em torno do qual gravitam 
todos os outros direitos, previstos, garantidos e 
assegurados na Constituição Federal para propiciar ao 
indivíduo o reconhecimento de que, simplesmente por ser 
pessoa, é digno de tê-los. No dizer de Gustavo Tepedino, 
“a escolha da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, associada ao objetivo 
fundamental de erradicação da pobreza e da 
marginalização, e de redução das desigualdades sociais, 
juntamente com a previsão do § 2º do art. 5º, no sentido 
da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo 
que não expressos, desde que decorrentes dos princípios 
adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira 
cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, 
tomada como valor máximo pelo ordenamento”. 
Esse atributo intrínseco e distintivo que deve ser admitido 
em cada ser humano, ou seja, a dignidade da pessoa 
exige que o Estado respeite determinados direitos e 
cumpra determinados deveres. Tais direitos são 
classificados, na própria Constituição de 1988, como 
fundamentais ao individuo. São as chamadas liberdades 
públicas, enumeradas, num rol apesar de exaustivo 
apenas exemplificativo, no art. 5º. 
Já os deveres representam “direitos sociais de cunho 
prestacional (direitos a prestações fáticas e jurídicas)” que 
se encontram “por sua vez, a serviço da igualdade e da 
liberdade material, objetivando, em última análise, a 
proteção da pessoa contra as necessidades de ordem 
material e à garantia de uma existência com dignidade”. 
Assim, uma vez postulado fundamental da ordem jurídica 
brasileira, mister seja a dignidade da pessoa humana 
efetivada no caso concreto, no cotidiano político, 
administrativo e jurídico.  
Tal afirmação leva à conclusão de que qualquer conduta 
que impeça a realização de políticas públicas, seja dolosa 
ou culposa, é ato ilícito porque atinge o direito de se obter 
prestações mínimas, efetivação dos direitos sociais. 
Ora, os agentes públicos réus nesta ação, assim como os 
particulares que contribuíram para o ato de improbidade 
administrativa, tinham o dever de implementar ações 
governamentais que seriam diretamente experimentadas 
pela clientela do CEFET/Petrolina. Sem dúvida, a 
execução correta dos recursos públicos repassados para 
a construção do alojamento de estudantes e servidores 
garantiriam a melhor educação aos estudantes e melhor 
qualidade de vida aos servidores. 

UnR
eg

ist
er

ed



 126

Trata-se, pois, de violação ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, uma vez que a inexecução da obra, bem 
como o desvio de dinheiro público por contratação direta e 
superfaturamento causaram dano à população do 
Município de Petrolina e região circunvizinha, que não 
pôde usufruir do alojamento estudantil. 
Nessa senda, cabe invocar o quanto disposto no art. 927 
do Código Civil, segundo o qual o ato ilícito causador de 
dano deve ser compensado, ainda que tal dano seja 
exclusivamente extrapatrimonial. 
Sem dúvida, a conduta ímproba dos acusados atingiu, 
ainda, a moralidade coletiva, a qual foi erigida pela 
Constituição Federal e pela Lei nº 8.429/93 como bem 
difuso, pertencente a todo indivíduo que viva sob a ordem 
jurídica constituída no Estado brasileiro. De certo, “deve-
se observar que o patrimônio público, de natureza moral 
ou patrimonial, em verdade, pertence à própria 
coletividade, o que, ipso facto, demonstra que qualquer 
dano causado àquele erige-se como dano causado a 
esta. Assim, ao se falar em dano à coletividade, não se 
está instituindo uma dicotomia entre os sujeitos passivos 
do ilícito, mas unicamente individualizando uma parcela 
do dano experimentado pelo verdadeiro titular do bem 
jurídico, o povo”. 
Nessa linha de pensar, Marcelo Figueiredo, pondera que 
“a lei pune não somente o dano material à administração, 
como também qualquer sorte de lesão ou violação à 
moralidade administrativa, havendo ou não prejuízo no 
sentido econômico”. 
Em desfecho, cabe destacar que o dano moral coletivo é, 
em última análise, uma injusta lesão à esfera moral da 
coletividade, consubstanciada num conjunto de valores 
coletivos, que transcendem a individualidade da dor 
psíquica. André de Carvalho Ramos defende 
veementemente a possibilidade de a coletividade sofrer 
dano moral (extrapatrimonial), cuja lição doutrinária, 
devido à claridade técnica, merece ser transcrita: “(...) é 
preciso enfatizar o imenso dano moral coletivo causado 
pelas agressões aos interesses transindividuais... Com 
isso, vê-se que a coletividade é passível de ser 
indenizada pelo abalo moral, o qual, por sua vez, não 
necessita ser a dor subjetiva ou estado anímico negativo, 
que caracterizariam o dano moral na pessoa física, 
podendo ser o desprestígio do serviço público, do nome 
social, a boa-imagem de nossas leis ou mesmo o 
desconforto da moral pública, que existe no meio social”. 
Não se pode negar, pois, que o dano aqui experimentado 
pela coletividade destoa de conteúdo econômico, 
constituindo-se num prejuízo extrapatrimonial indivisível, 
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que deve ser compensado, nos termos do art. 927 do 
Código Civil. 
É esse prejuízo extrapatrimonial que postula o Ministério 
Público Federal seja ressarcido em conjunto com o dano 
material verificado, sob a modalidade de dano moral, com 
fundamento no disposto no artigo 5º, incisos V e X da 
Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 7.347/85, artigo 
6º, inciso VI, da Lei nº 8.078/90 e com assento ainda em 
jurisprudência de nossos Tribunais, consubstanciada 
inclusive nas Súmulas do Eg. STJ o qual fixa, no 
enunciado nº 37, a possibilidade de cumular-se 
indenização por dano material e moral oriunda do mesmo 
fato, e na Súmula 227 que vislumbra a possibilidade da 
pessoa jurídica, no caso a União, sofrer dano moral.  

A demanda, que foi proposta apenas no dia 14 de junho de 2.007, 

restou distribuída à 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, 

tendo recebido o nº 2007.83.08.001010-1; evidentemente, ainda não teve o seu 

mérito apreciado. 

 

VI. CONCLUSÕES 

 

Do trabalho realizado algumas conclusões podem ser extraídas. 

1. Os juízos normativos são conhecidos pela existência da disjunção 

entre a prestação e a sanção, sem a qual sequer podem ser assim 

caracterizados. Além dela, a coatividade (ou coercibilidade) é um dado 

inafastável da experiência jurídica; embora possa haver-se sem o uso concreto 

da força, ela jamais será observada de forma apartada de seu uso potencial.  

2. Sendo o direito sancionador e coativo, ele deve ser dotado de 

uma técnica pela qual se possa definir sobre quais pessoas – e em que 

situações – podem ser atribuídas as conseqüências negativas de um ato 

malquisto pela ordem. À aptidão passiva para responder por ocorrências 

contrárias ao ordenamento, próprias ou de outrem, dá-se o nome de 

responsabilidade. Essa capacidade de sujeição, juridicamente fixada, tem 

propósitos preventivos e reparadores. Ela é preventiva por visar a garantia ao 

respeito prévio à lei, representando uma advertência de que o ato ilícito traz 

reveses ao responsável. Ela é reparadora, porque, diante da violação da 

norma, a responsabilidade determina o modo de composição dos prejuízos. 
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Essas duas finalidades estão presentes assim na esfera cível como na penal, 

preponderando embora a utilidade reparadora na responsabilidade civil, e o 

uso preventivo na responsabilidade penal. 

3. O evolver da responsabilidade trasmudou-a de coletiva, 

(majoritariamente) penal e objetiva em individual, civil e subjetiva. Uma análise 

do movimento histórico do instituto revela também que duas tendências 

marcam a sua existência atual: a sua crescente especialização, mediante o 

tratamento cada vez mais minudente das situações em que se dará resposta 

jurídica aos danos, e a sua universalização, pelo versar dia a dia mais 

abrangente dos casos em que incidirá o dever reparatório. A responsabilidade, 

assim, tende a uma plenificação, prefigurando-se como uma garantia erga 

omnes de efetividade da ordem jurídica – não de um ramo do direito em 

particular, mas de toda a ordem. 

4. A melhor perspectiva para a conceituação do dano moral é a 

exclusiva; por ela, será prejuízo moral todo aquele que revés experimentado 

por pessoas físicas ou jurídicas em seu patrimônio imaterial, exclusivamente. 

Serão morais, portanto, todos os danos que não se apresentarem como 

materiais, isto é: como desbastes na universalidade de bens tangíveis do 

patrimônio jurídico de um sujeito de direito. Os danos morais, que são advindos 

de um conflito entre os valores de liberdade de ação e respeito aos bens 

espirituais (ou não-materiais, como seja), são aclamados na mesma medida 

em que os últimos têm sido consagrados pelos sistemas de direito. 

5. A ressarcibilidade dos danos morais, já admitida nos 

ordenamentos ocidentais a partir do final do Século XVIII, teve a sua aceitação 

postergada substancialmente no Brasil – o que sempre foi usual, em se 

tratando de inovações científicas e culturais –, embora todas as objeções à 

tese não subsistissem a uma apreciação mais detida. Já à época da edição da 

Lei Federal nº 3.071, de 1º de janeiro de 1.916 se havia, em solo pátrio, o 

material normativo necessário para a concreção das indenizações pelas 

ofensas sofridas no patrimônio imaterial. 

6. A componibilidade dos danos morais sempre teve, entre nós, mais 

corifeus na doutrina que nas cortes. Em décadas de insistência dos operadores 

jurídicos e da opinião comum dos doutores, a jurisprudência – mormente a do 

Supremo Tribunal Federal – trilhou o caminho da negação à reparação dos 
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reveses morais mediante o alcançar de marcos estanques. Foi, 

sucessivamente, admitida a indenizabilidade: a) dos danos morais, mas apenas 

quando vinculados a danos materiais; b) dos danos morais ou dos danos 

materiais, de forma não cumulativa; c) de uns e outros, cumulativamente, mas 

apenas quando fosse postulada a composição pela própria vítima; e, d) 

finalmente, às vésperas da promulgação da Constituição Federal, dos danos 

morais puros. Posta em vigor a Carta, a Corte Magna perfez mais um passo 

evolutivo relativamente ao tema, realizando uma revisão da legislação 

pertinente à luz da nova ordem política. 

7. Doutrina e jurisprudência acordam em que as reparações de 

ofensas morais devem atender aos propósitos punitivos e compensatórios 

dessa modalidade de sanção civil. Têm como certo, a par disso, que as ações 

respectivas somente devem ser propostas quando versarem sobre máculas 

sérias, evitando-se a provocação do Poder Judiciário para a resolução de 

dissabores menores. 

8. A capacidade jurídica da pessoa homônima lhe é reconhecida 

tendo-se em conta os interesses humanos subjacentes. Porque aos homens é 

consagrada, hodiernamente, uma especial proteção a seus direitos da 

personalidade – tidos como essenciais e mesmo indissociáveis de sua 

existência –, às pessoas morais, instrumentais aos objetivos das pessoas 

físicas, devem ser concedidas todas as prerrogativas que não forem 

rigorosamente incompatíveis com a sua abstração (o que também é feito em 

homenagem ao seu elemento humano). 

9. Considerada como premissa a extensão dos direitos da 

personalidade às pessoas jurídicas, a admissão da reparabilidade de seus 

danos morais dependia, em nosso ordenamento, apenas de uma reflexão em 

derredor de fatores nele já existentes: primeiro, a face objetiva do direito à 

honra (que não está necessariamente insulado na internalidade do sujeito 

ofendido); segundo, a fenomenologia externa do dano moral (que pode 

manifestar-se socialmente, independentemente da ocorrência de fatos 

fisiológicos como a dor e a angústia). 

10. A questão da ressarcibilidade dos danos morais das pessoas de 

direito está superada, entre nós; tendo o Supremo Tribunal Federal decidido 

tratar-se de problema afeto à legislação infraconstitucional, sua solução deve 
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ser buscada no Superior Tribunal de Justiça, que já possui resposta sumulada 

à tese. 

11. Tendo-se como pressupostos os fatos de que a) ao Estado 

moderno é atribuída uma personificação jurídica indelével, posto atípica; b) às 

pessoas jurídicas são deferidos os direitos da personalidade que não são 

contrários à sua natureza; c) entre tais direitos está o direito à honra, em sua 

face objetiva; e d) violações aos direitos não-materiais [entre os quais está o 

direito à reputação] são juridicamente reparáveis, a componibilidade dos danos 

morais sofridos pelo Estado é uma necessidade lógica. Noutras linhas, pode-se 

afirmar que essa faculdade decorre forçosamente de presunções jurídicas que 

são unanimemente aceitas na dogmática atual, não podendo, assim, ser 

negada – a não ser por razões especiosas. 

12. A reparabilidade dos danos morais de que é vítima o Estado (as 

pessoas jurídicas de direito público em geral, e em especial os entes políticos), 

quando violada a sua imagem por atos ilícitos que lhe conspurquem a honra, 

será também uma necessidade moral, se se observar o status de penúria ética 

em que se encontram os negócios públicos; dada a completa 

descaracterização, pelas cortes (notadamente pelo Supremo Tribunal Federal), 

da legislação repressiva pátria, o sancionamento civil representado pelas 

querelas reparatórias se afigura como uma via de combate à incúria para com 

a res publica. Deveras, o manejo mais constante – embora, obviamente, não 

indiscriminado – de ações de reparação de danos imateriais por corporações 

públicas contra seus agentes e terceiros envolvidos em atos ilícitos pode se 

revelar como um instrumento jurídico valioso na luta pela coibição da prática de 

atos deletérios à honra objetiva das pessoas administrativas. A formação de 

uma cultura judiciária, nesse tocante, prestar-se-á ao resguardo do princípio 

constitucional da moralidade administrativa. Se a classe de agentes públicos 

está quase que carcinogenicamente contaminada de corrupção, e se a cúpula 

do Poder Judiciário nada faz, é necessário que a plutocracia jurídica dê início a 

um movimento moralizador, valendo-se de meios como esse cuja adoção ora 

se propugna. 

13. O caráter civil da relação jurídica discutida no âmbito das 

reparações de danos morais havidos contra o Estado tem por corolários um 

número de fatores que torna o uso dessas causas bastante conveniente. 
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Porque civil é o liame, civil será o juízo, o que livrará a questão das amarras e 

do laxismo presentes no direito criminal. Pela mesma razão, será indiferente 

que a conduta da parte ofensora tenha ou não incidido em algum tipo penal. 

Não incidirá qualquer prerrogativa de fôro, prevista para demandas punitivas. A 

absolvição penal do agente transgressor será, por igual motivo, irrelevante – 

como também o será a extinção da pretensão punitiva por qualquer fato de 

índole processual penal (à exceção dos casos de vinculação legal das 

instâncias). Afora todas essas vantagens, há também aquela presente na 

espécie do objeto material sobre o qual incidem as pretensões indenizatórias; 

redundando elas em condenações pecuniárias, será grande o seu impacto 

sobre os interesses dos habituais fautores de tais delitos contra a 

honorabilidade estatal. A adoção de tais demandas, assim, é sumamente 

conveniente para o alcance de níveis satisfatórios de sucesso no combate aos 

atos de lesa-moralidade. 

14. A construção de uma prática judiciária com lastro em ações 

reparatórias de danos morais de entes públicos poderá ser acoimada de 

estatólatra; a edificação de um semelhante hábito judicial, contudo, aproveita à 

generalidade das pessoas politicamente organizadas sob o Estado, que não 

tenham, em desfavor dele, interesses inconfessáveis e reprováveis. A defesa 

da moral administrativa, nesse caso, interessa a cada qual dos homens e 

mulheres probos que não se encontram sob as benesses da cleptocracia 

pública. 

15. As querelas de reparação de danos morais sofridos pelo Estado 

serão cabíveis quando, na prática de crimes, de atos de improbidade 

administrativa, de ilícitos administrativos ou de simples ilícitos civis – 

genericamente, em quaisquer atos ilícitos, enfim –, advierem, em função da 

conduta faltosa do ofensor, lesões à honra objetiva da entidade pública. Não é 

exigida a tipicidade, ou qualquer outra forma de previsão normativa específica, 

para que o ato possa dar ensejo a uma pretensão reparatória – basta que atinja 

a reputação da pessoa administrativa ofendida. 

16. Podem pleitear a composição de tais danos tanto as entidades 

públicas cujos direitos foram violados quanto o Ministério Público – que, em o 

fazendo, agirá em defesa de interesse público primário, na qualidade de 

substituto processual do ente estatal. No primeiro caso, a via procedimental 
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adequada será a declaratória (ou cognitiva, como se queira) de conteúdo 

condenatório, processada pelo rito ordinário; no segundo, será a da ação civil 

pública – cujo uso é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. As condenações deverão ser revertidas respectivamente para o erário 

pertinente e para o Fundo de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos a que 

se reporta o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. Em ambos os casos é 

inexigível a comprovação de que o ato combatido gerou danos materiais 

simultâneos aos imateriais; a só ocorrência de danos morais já ensejará a 

responsabilidade civil. 

17. As pretensões de composição dos reveses abstratos de pessoas 

jurídicas públicas serão incabíveis quando a) a ofensa consistir em simples 

manifestação da liberdade de expressão assegurada constitucionalmente, 

desde que a) não constitua ataque substancial à imagem do Estado e, além 

disso, b) seja cometida por agente portador de clara malícia, que soubesse ou 

devesse saber da falsidade da injúria lançada contra o ente público. As ações 

reparatórias também serão inadequadas quando a desonra estatal derivar de 

uma falta prévia sua, isto é: quando a mácula em consideração puder ser 

evitada por uma ação minimamente diligente e eficaz do próprio Estado. Serão 

impertinentes, por igual, quando a injúria for levíssima, não legitimando a sua 

pouca relevância o movimentar do aparato jurisdicional. 

18. As reparações dos prejuízos intangíveis suportados pelas 

pessoas jurídicas públicas, como as demais, hão de ser fixadas por 

arbitramento judicial. O magistrado, no cumprimento de um tal mister, há de 

considerar as duas funções – punitiva e compensatória – das indenizações e, 

na apreciação de tais fatores, deverá levar em conta suas particularidades, 

derivadas da natureza dos interesses discutidos e das partes envolvidas. A 

reprovabilidade da conduta do agente ofensor terá de englobar juízos sobre a 

quantidade de confiança foi depositada na pessoa do violador pelo ente público 

cuja honra foi farpeada, o nível administrativo em que o agente se encontrava 

quando da prática do delito, a gravidade da traição aos valores éticos da 

sociedade etc. A função compensatória também deverá ser vista sob uma ótica 

publicista: é necessário que o pretor tome em consideração, no arbitrar da 

indenização, que a lesão perpetrada o foi em detrimento de todas as pessoas 

representadas pela existência do ente público – e qualquer lesão tal, pois, 
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deverá ser fortemente vingada no patrimônio do ofensor, do qual se deve retirar 

uma quantia suficiente para compensar (em bens e serviços públicos) a prática 

do ato ilícito. 

19. A legitimidade ativa para a persecução de reparações 

semelhantes é atribuída, como já se expôs, assim à pessoa jurídica 

diretamente prejudicada como ao Ministério Público. A legitimidade passiva 

pertencerá a qualquer pessoa, física ou jurídica, vinculada ou não à 

administração, cuja conduta comissiva ou omissiva atingir, de alguma forma, a 

honra objetiva estatal. Sendo co-legitimados o ente público e o parquet, haverá, 

entre as demandas propostas por um e outro, litispendência ou, conforme seja, 

coisa julgada. 

20. O pleito final de reparação dos danos morais sofridos pelo 

Estado não exclui a possibilidade de um pedido incidental, mesmo ao início da 

lide, de edição de provimento inibitório, com espeque no artigo 461, caput, do 

Código de Processo Civil brasileiro, pelo qual se buscará impedir, em sendo o 

caso, a repetição da ofensa geradora do revés moral. 

21. O ressarcimento pelo padecer dos danos imateriais não 

dependerá da comprovação, no processo civil, da ocorrência factual de uma 

diminuição no crédito social de que fruem as pessoas estatais; os entes 

públicos que se julgarem malferidos em sua honorabilidade poderão buscar a 

tutela reparatória mediante a prova pura e simples da ofensa – a lesão que 

dela advém há de ser judicialmente presumida, de acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça. 
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VIII. ANEXOS 
 
A presente seção se destina à colação de diplomas normativos – ou excertos deles – 
significativos em derredor do tema objeto do trabalho. 
 
VIII.a. Código Civil Francês 
 
“CODE CIVIL DES FRANÇAIS 
......................................................................................................................................................................... 
Chapitre II 
Des délits et des quasi-délits  
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. 
Article 1383 
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence. 
Article 1384 
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui 
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers 
dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés 
par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est 
responsable. 
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par 
les articles 1733 et 1734 du code civil. 
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du 
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 
auxquelles ils les ont employés ; 
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils 
sont sous leur surveillance. 
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu 
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme 
ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le 
demandeur, à l'instance. 
Article 1385 
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du 
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 
Article 1386 
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par 
une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.” 
 
 
 
VIII.b. Código Criminal do Império 
 
“CODIGO CRIMINAL DO IMPERIO DO BRAZIL 
Parte Primeira 
Dos Crimes e das Penas. 
TITULO I 
Dos Crimes 
......................................................................................................................................................................... 
CAPITULO IV 
DA SATISFAÇÃO 
Art. 21. O delinquente satisfará o damno, que causar com o delicto. 
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Art. 22. A satisfação será sempre a mais completa, que fôr possivel, sendo no caso de duvida á favor do 
offendido. 
Para que fim o mal, que resultar á pessoa, e bens do offendido, será avaliado em todas as suas partes, e 
consequencias. 
Art. 23. No caso de restituição far-se-ha esta da propria cousa, com a indemnização dos deterioramentos, 
e da falta della, do seu equivalente. 
Art. 24. Se a propria cousa estiver em poder de terceiro, será este obrigado a entregal-a, havendo a 
indemnização pelos bens dos delinquentes. 
Art. 25. Para se restituir o equivalente, quando não existir a propria cousa, será este avaliada pelos seu 
preço ordinario, e pelo de affeicção, com tanto que este não exceda a somma daquelle. 
Art. 26. Na satisfação se comprehenderão não só os juros ordinarios, os quaes se contarão na proporção 
do damno causado, e desde o momento do crime, mas tambem os juros compostos. 
Art. 27. Quando o crime fôr commettido por mais de um delinquente, a satisfação será á custa de todos, 
ficando porém cada um delles solidariamente obrigado, e para esse fim se haverão por especialmente 
hypothecados os bens dos delinquentes desde o momento do crime. 
Art. 28. Serão obrigados a satisfação, posto que não delinquentes: 
1.º senhor pelo escravo até o valor deste. 
2.º que gratuitamente tiver participado dos productos do crime até a concorrente quantia. 
Art. 29. A obrigação de satisfazer o damno na fórma dos artigos antecedentes, passa aos herdeiros dos 
delinquentes até o valor dos bens herdados, e o direito de haver a satisfação passa aos herdeiros dos 
offendidos. 
Art. 30. A completa satisfação do offendido preferirá sempre ao pagamento de multas, a que tambem 
ficarão hypothecados os bens dos delinquentes na fórma do art. 27. 
Art. 31. A satisfação não terá lugar antes da condemnação do delinquente por sentença em juizo criminal, 
passada em julgado. Exceptua-se: 
1. O caso da ausencia do delinquente, em que se poderá demandar, e haverá satisfação por meio de acção 
civil. 
2. O caso, em que o delinquente tiver fallecido depois da pronuncia, no qual poderá haver-se dos 
herdeiros a satisfação por meio de acção civil. 
3. O caso, em que o offendido preferir o usar da acção civil contra o delinquente. 
Art. 32. Em todo o caso, não tendo o delinquente meio para a satisfação, dentro em oito dias, que lhe 
serão assignados, será condemnado a prisão com trabalho pelo tempo necessario para ganhar a quantia da 
satisfação. 
Esta condemnação porém, ficará sem effeito, logo que o delinquente, ou alguem por elle satisfizer ou 
prestar fiança idonea ao pagamento em tempo razoavel, ou o offendido se der por satisfeito” 
 
 
 
VIII.c. Lei da Responsabilidade Civil das Estradas de Ferro 
 
“DECRETO Nº 2.681, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1912 
Regula a responsabilidade civil das estradas de ferro 
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte: 
Art. 1º - As estradas de ferro serão responsáveis pela perda total ou parcial, furto ou avaria das 
mercadorias que receberem para transportar. 
Será sempre presumida a culpa e contra esta presunção só se admitirá alguma das seguintes provas: 
1ª - caso fortuito ou força maior; 
2ª - que a perda ou avaria se deu por vício intrínseco da mercadoria ou causas inerentes à sua natureza; 
3ª - tratando-se de animais vivos, que a morte ou avaria foi conseqüência de risco que tal espécie de 
transporte faz naturalmente correr; 
4ª - que a perda ou avaria foi devida ao mal acondicionamento da mercadoria ou a ter sido entregue para 
transportar sem estar encaixotada, enfardada ou protegida por qualquer outra espécie de envoltório; 
5ª - que foi devido a ter sido transportada em vagões descobertos, em conseqüência de ajuste ou expressa 
determinação do regulamento; 
6ª - que o carregamento e descarregamento foram feitos pelo remetente ou pelo destinatário ou pelos seus 
agentes e disto proveio a perda ou avaria; 
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7ª - que a mercadoria foi transportada em vagão ou plataforma especialmente fretada pelo remetente, sob 
a sua custódia e vigilância, e que a perda ou avaria foi conseqüência do risco que essa vigilância devia 
remover. 
Art. 2º - Se nos casos dos n/s 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior concorrer a culpa da estrada de ferro com a 
do remetente ou destinatário, será proporcionalmente dividida a responsabilidade. 
Art. 3º - A responsabilidade começará ao ser recebida a mercadoria na estação pelos empregados da 
estrada de fero, antes mesmo do despacho, e terminará ao ser efetivamente entregue ao destinatário. 
Art. 4º - Será presumida a perda total 30 dias depois de findo o prazo marcado pelos regulamentos para a 
entrega da mercadoria. 
Art. 5º - Será obrigatória, por parte do remetente, a declaração da natureza e valor das mercadorias que 
forem entregues fechadas. 
Si a estrada de ferro presumir fraude na declaração, poderá verificar, abrindo o caixão, fardo, ou qualquer 
envólucro que a contenha. Demonstrada, porém, a verdade da declaração feita pelo remetente, a estrada 
de ferro, sem demora e a expensas suas, acondicionará a mercadoria novamente tal qual se achava. 
Art. 6º - A indenização pelas estradas de ferro, nos casos de perda ou furto, será equivalente ao preço 
corrente da mercadoria no tempo e no lugar em que devia ter sido entregue; no caso de avaria, será 
proporcional à depreciação por ela sofrida. Deverão ser deduzidas as despesas que deixaram de ser feitas 
pelo fato da perda da mercadoria. Excetua-se o caso de dolo, em que a estrada responderá por todos os 
prejuízos que tenham diretamente ocorrido. 
Parágrafo único. Si na declaração o remetente diminuir com culpa ou dolo o valor da mercadoria, será o 
valor declarado a base da indenização. 
Art. 7º - Nos casos de atraso da entrega das mercadorias, a estrada de ferro perderá, em favor do 
proprietário da mercadoria, uma parte do preço do transporte, proporcional ao tempo de atraso. 
Si pelo particular for provado que a demora causou-lhe um dano maior, por ele responderá a estrada de 
ferro, até a importância máxima correspondente ao valor da mercadoria. 
Serão excetuados os casos de força maior e culpa do remetente ou destinatário. No caso de dolo por parte 
dos agentes ou empregados da estrada de ferro, esta responderá por todo o prejuízo causado. 
Art. 8º - O pagamento do preço do transporte feito pelo destinatário, e bem assim o recebimento da 
mercadoria, sem reserva o protesto, exonerará a estrada de ferro de qualquer responsabilidade. Nos casos 
de avaria oculta ou perda parcial que só mais tarde possam ser verificadas, deverá a reclamação ser feita 
perante a estrada de ferro no prazo de 30 dias, incumbindo ao reclamante provar em juízo que a avaria 
teve lugar antes da entrega. 
Art. 9º - A liquidação da indenização prescreverá no fim de um ano, a contar da data da entrega, nos casos 
de avaria, e, nos casos de furto ou perda, a contar do trigésimo dia após aquele em que, de acordo com os 
regulamentos, devia ter-se efetuado a entrega. 
Art. 10 – As ações judiciais oriundas do contrato de transporte por estrada de ferro por motivo de perda 
ou avaria poderão ser intentadas pelos que tiverem recebido a mercadoria ou tenham direito a recebê-la, 
seus herdeiros ou cessionários. Para a ação ser intentada pelo remetente, seus herdeiros ou cessionários 
deverão apresentar as duas vias da nota da expedição nos casos em que elas são exigidas ou autorização 
do destinatário. 
Art. 11 – A perda ou avaria das bagagens não despachadas que acompanham os passageiros e ficam sob a 
sua guarda não dará lugar a indenização, salvo si se provar culpa ou dolo por parte dos agentes ou 
empregados da estrada de ferro. 
Art. 12 – A clausula da não garantia das mercadorias, bem como a prévia determinação do máximo de 
indenização a pagar, nos casos de perda ou avaria, não poderão ser estabelecidas pelas estradas de ferro 
senão de modo facultativo e correspondendo a uma diminuição de tarifa. Serão nulas quaisquer outras 
clausulas diminuindo a responsabilidade das estradas de ferro estabelecida na presente lei. 
Art. 13 – As estradas de ferro serão obrigadas a aceitar a expedição de mercadorias não só para suas 
estações como para as de quaisquer linhas a que estejam diretamente ligadas. 
Art. 14 – Quando mais de uma estrada de ferro tiver concorrido para o transporte de uma mercadoria, a 
ação de indenização por perda, furto ou avaria, terá lugar contra a estrada que aceitou a expedição, ou 
contra a que entregou a mercadoria avariada, ou contra qualquer das estradas intermediárias em cuja linha 
se provar que teve lugar a perda, furto ou avaria. 
Art. 15 – No caso do artigo anterior, o direito reversivo das estradas de ferro, umas em relação às outras, 
será regulado pelas seguintes disposições: 
§ 1º - Será responsável da perda, furto ou avaria da mercadoria a estrada em cuja linha se der o fato. 
§ 2º - Si, porém, provar que foi culpa de outra, esta responderá pelas suas conseqüências jurídicas. 
§ 3º - Si concorrer a culpa de mais de uma, a responsabilidade será dividida proporcionalmente ao grão da 
culpa, atentas as circunstâncias que acompanharem o fato. 
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§ 4º - Si se não puder provar qual a estrada em cuja linha se deu a perda ou avaria, responderão todas, 
proporcionalmente ao preço do transporte que cada uma percebeu ou teria o direito de perceber, dada a 
execução regular do contrato. 
§ 5º - No caso de insolvabilidade de alguma das estradas, o prejuízo que desse fato possa resultar para a 
que pagou a indenização será repartido por todas as que tiverem cooperado no transporte, guardada a 
mesma proporção do parágrafo anterior. 
Art. 16 – São aplicáveis os princípios dos dois anteriores artigos ao caso de atraso na entrega das 
mercadorias. 
Art. 17 – As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas linhas sucederem aos viajantes e 
de que resulte a morte, ferimento ou lesão corpórea. 
A culpa será sempre presumida, só se admitindo em contrário alguma das seguintes provas: 
1ª - Caso fortuito ou força maior; 
2ª - Culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada. 
Art. 18 – Serão solidários entre si e com as estradas de ferro os agentes por cuja culpa se der o acidente. 
Em relação a estes, terão as estradas direito reversivo. 
Art. 19 – Si o desastre acontecer nas linhas de uma estrada de ferro por culpa de outra, haverá em relação 
a esta direito reversivo por parte da primeira. 
Art.20 – No caso de ferimento, a indenização será equivalente às despesas do tratamento e aos lucros 
cessantes durante ele. 
Art. 21 – No caso de lesão corpórea ou deformidade, à vista da natureza da mesma e de outras 
circunstâncias, especialmente a invalidade para o trabalho ou profissão habitual, além das despesas com o 
tratamento e os lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma indenização conveniente. 
Art. 22 – No caso de morte, a estrada de ferro responderá por todas as despesas e indenizará, a arbítrio do 
juiz, todos aqueles aos quais a morte do viajante privar de alimento, auxílio ou educação. 
Art. 23 – No caso de desastre, a estrada de ferro também responderá pela perda ou avaria das bagagens 
que os passageiros levarem consigo, embora não despachadas. 
Art. 24 – No caso de atraso de trens e excedido o tempo de tolerância que os regulamentos concederem 
para a execução dos horários não tendo sido o fato determinado por força maior, as estradas responderão 
pelos prejuízos que daí resultarem ao passageiro. A reclamação deverá ser feita no prazo de um ano. 
Art. 25 – As estradas também responderão, nos termos do artigo anterior, quando o viajante provar que 
não pôde realizar a viagem por Ter sido suspenso ou interrompido o tráfego ou por ter sido suprimido 
algum trem estabelecido no horário ou por não ter encontrado lugar nos vagões da classe para a qual tiver 
comprado passagem. 
Art. 26 – As estradas de ferro responderão por todos os danos que a exploração das suas linhas causar aos 
proprietários marginais. 
Cessará porém, a responsabilidade si o fato danoso for conseqüência direta da infração, por parte do 
proprietário, de alguma disposição legal ou regulamentar relativa a edificações, plantações, escavações, 
depósito de materiais ou guarda de gado à beira das estradas de ferro. 
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1912, 91º da Independência e 24º da República.” 
 
VIII.d. Código Civil Alemão 
 
“BÜRGERLICHES GESETZBUCH 
Buch 2 
Recht der Schuldverhältnisse 
.......................................................................................................................................................................... 
Titel 27 
Unerlaubte Handlungen 
§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) 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. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
§ 824 Kreditgefährdung 
(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines 
anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat 
dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht 
kennt, aber kennen muss. 
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(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse 
hat. 
§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen 
Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 
§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist 
dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
§ 827 Ausschluss und Minderung der Verantwortlichkeit 
Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist für den Schaden nicht 
verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden 
Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustand widerrechtlich 
verursacht, in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele; die 
Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den Zustand geraten ist. 
§ 828 Minderjährige 
(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, 
nicht verantwortlich. 
(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei 
einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen 
zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat. 
(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach 
Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, 
wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit 
erforderliche Einsicht hat. 
§ 829 Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen 
Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf 
Grund der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von 
einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die 
Billigkeit nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine 
Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen 
Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf. 
§ 830 Mittäter und Beteiligte 
(1) Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden 
verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, 
wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. 
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich. 
§ 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen 
(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der 
andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder 
Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder 
der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei 
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines 
der im Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. 
§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen 
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen 
Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei 
gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. 
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag 
übernimmt. 
§ 833 Haftung des Tierhalters 
Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt 
oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein 
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Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu 
dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein 
würde. 
§ 834 Haftung des Tieraufsehers 
Wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag 
übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten 
Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden 
sein würde. 
§ 835  
(weggefallen) 
§ 836 Haftung des Grundstücksbesitzers 
(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstück verbundenen 
Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der 
Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des 
Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter 
Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Einsturz oder die 
Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, dass er 
während seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer 
durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können. 
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer. 
§ 837 Haftung des Gebäudebesitzers 
Besitzt jemand auf einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechts ein Gebäude oder ein anderes 
Werk, so trifft ihn an Stelle des Besitzers des Grundstücks die im § 836 bestimmte Verantwortlichkeit. 
§ 838 Haftung des Gebäudeunterhaltungspflichtigen 
Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstück verbundenen Werkes für den 
Besitzer übernimmt oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts zu 
unterhalten hat, ist für den durch den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten Schaden in 
gleicher Weise verantwortlich wie der Besitzer. 
§ 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung 
(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 
Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur 
Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf 
andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. 
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus 
entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf 
eine pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift 
keine Anwendung. 
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den 
Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. 
§ 839a Haftung des gerichtlichen Sachverständigen 
(1) Erstattet ein vom Gericht ernannter Sachverständiger vorsätzlich oder grob fahrlässig ein unrichtiges 
Gutachten, so ist er zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem Verfahrensbeteiligten durch eine 
gerichtliche Entscheidung entsteht, die auf diesem Gutachten beruht. 
(2) § 839 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 
§ 840 Haftung mehrerer 
(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander 
verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 
(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen verursachten 
Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis 
zueinander der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet. 
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, ein 
Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte allein verpflichtet. 
§ 841 Ausgleichung bei Beamtenhaftung 
Ist ein Beamter, der vermöge seiner Amtspflicht einen anderen zur Geschäftsführung für einen Dritten zu 
bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder durch Genehmigung von 
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Rechtsgeschäften bei ihr mitzuwirken hat, wegen Verletzung dieser Pflichten neben dem anderen für den 
von diesem verursachten Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der andere allein 
verpflichtet. 
§ 842 Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer Person 
Die Verpflichtung zum Schadensersatz wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung 
erstreckt sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des 
Verletzten herbeiführt. 
§ 843 Geldrente oder Kapitalabfindung 
(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten 
aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten 
durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten. 
(2) Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen 
Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen. 
(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. 
(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu 
gewähren hat. 
§ 844 Ersatzansprüche Dritter bei Tötung 
(1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
welchem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. 
(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen er 
diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist 
dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem 
Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getötete während 
der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; 
die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. Die Ersatzpflicht tritt auch 
dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 
§ 845 Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste 
Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der 
Freiheitsentziehung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur 
Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die 
entgehenden Dienste durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten. Die Vorschrift des § 843 Abs. 2 
bis 4 findet entsprechende Anwendung. 
§ 846 Mitverschulden des Verletzten 
Hat in den Fällen der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der Dritte erleidet, ein 
Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des § 
254 Anwendung. 
§ 847  
(weggefallen) 
§ 848 Haftung für Zufall bei Entziehung einer Sache 
Wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem anderen durch eine unerlaubte Handlung 
entzogen hat, ist auch für den zufälligen Untergang, eine aus einem anderen Grund eintretende zufällige 
Unmöglichkeit der Herausgabe oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwortlich, es sei 
denn, dass der Untergang, die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechterung 
auch ohne die Entziehung eingetreten sein würde. 
§ 849 Verzinsung der Ersatzsumme 
Ist wegen der Entziehung einer Sache der Wert oder wegen der Beschädigung einer Sache die 
Wertminderung zu ersetzen, so kann der Verletzte Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt 
an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. 
§ 850 Ersatz von Verwendungen 
Macht der zur Herausgabe einer entzogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf die Sache, so stehen 
ihm dem Verletzten gegenüber die Rechte zu, die der Besitzer dem Eigentümer gegenüber wegen 
Verwendungen hat. 
§ 851 Ersatzleistung an Nichtberechtigten 
Leistet der wegen der Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache zum Schadensersatz 
Verpflichtete den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitz sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder der 
Beschädigung befunden hat, so wird er durch die Leistung auch dann befreit, wenn ein Dritter Eigentümer 
der Sache war oder ein sonstiges Recht an der Sache hatte, es sei denn, dass ihm das Recht des Dritten 
bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist. 
§ 852 Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung 
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Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er 
auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung 
entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Dieser Anspruch verjährt in zehn Jahren von seiner 
Entstehung an, ohne Rücksicht auf die Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der 
Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. 
§ 853 Arglisteinrede 
Erlangt jemand durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den 
Verletzten, so kann der Verletzte die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Aufhebung 
der Forderung verjährt ist.” 
 
VIII.e. Código Civil Italiano 
 
“CODICE CIVILE ITALIANO 
LIBRO QUARTO  
DELLE OBBLIGAZIONI 
.......................................................................................................................................................................... 
TITOLO IX  
DEI FATTI ILLECITI 
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito  
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso 
il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).  
Art. 2044 Legittima difesa  
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).  
Art. 2045 Stato di necessità  
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente 
causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e 
rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).  
Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso  
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al 
momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua 
colpa.  
Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace  
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il 
risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto.  
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, 
il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a 
un'equa indennità.  
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte  
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non 
emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e 
seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.  
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto 
illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.  
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non 
avere potuto impedire il fatto.  
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e 
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.  
Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose  
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.  
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia  
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito 
(1218,1256).  
Art. 2052 Danno cagionato da animali  

UnR
eg

ist
er

ed



 151

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni 
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi 
il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).  
Art. 2053 Rovina di edificio  
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, 
salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. 
Pen. 677).  
Art. 2054 Circolazione di veicoli  
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni  
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a 
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.  
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia 
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.  
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di 
riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la 
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.  
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di 
costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.  
Art. 2055 Responsabilità solidale  
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del 
danno.  
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla 
gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).  
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.  
Art. 2056 Valutazione dei danni  
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 
1227.  
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.  
Art. 2057 Danni permanenti  
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto 
conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e 
seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).  
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica  
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.  
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in 
forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).  
Art. 2059 Danni non patrimoniali  
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; 
Cod. Pen. 185, 598).” 
 
VIII.f. Código Civil Espanhol 
 
“CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 
………….…………………………………..........................……………………………………………... 
LIBRO CUARTO. 
De las obligaciones y contratos (arts. 1.088 a 1.975) 
TITULO XVI 
De las obligaciones que se contraen sin convenio (arts. 1.887 a 1.910) 
CAPÍTULO II 
De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia  
Art. 1.902  
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  
Art. 1.903  
La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino 
por los de aquellas personas de quienes se debe responder.  
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.  
Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad 
y habitan en su compañía.  
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Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios 
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión 
de sus funciones.  
Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán 
por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en 
que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando 
actividades escolares o extraescolares y complementarias.  
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que 
emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.  
Art. 1.904  
El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho.  
Cuando se trate de Centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir de los 
profesores las cantidades satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus 
funciones que fuesen causa del daño.  
Art. 1.905  
El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se 
le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza 
mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.  
Art. 1.906  
El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando 
no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los 
dueños de dichas fincas para perseguirla.  
Art. 1.907  
El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si 
ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias.  
Art. 1.908  
Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:  
1º. Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación 
de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado.  
2º. Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.  
3º. Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor.  
4º. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones 
adecuadas al lugar en que estuviesen.  
Art. 1.909  
Si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resultare por defecto de construcción, el tercero que lo 
sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, o, en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal.  
Art. 1.910  
El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las 
cosas que se arrojaren o cayeren de la misma.” 
 
VIII.g. Código Federal Suíço das Obrigações 
 
“LOI FEDERALE COMPLETANT LE CODE CIVIL SUISSE 
du 30 mars 1911 
(Livre cinquième: Droit des obligations) 
CODE DES OBLIGATIONS 
.......................................................................................................................................................................... 
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites 
Art. 41 
1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par 
négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 
2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est 
également tenu de le réparer. 
Art. 42 
1 La preuve du dommage incombe au demandeur. 
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en 
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. 
3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un 
but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la 
valeur de l’animal. 
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Art. 43 
1 Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de 
la faute. 
1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, 
est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal 
pour son détenteur ou les proches de celui-ci. 
2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même 
temps astreint à fournir des sûretés. 
Art. 44 
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a 
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à 
l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. 
2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou 
imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les 
dommages-intérêts. 
Art. 45 
1 En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. 
2 Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, 
ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. 
3 Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de 
les indemniser de cette perte. 
Art. 46 
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux 
dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte 
portée à son avenir économique. 
2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des 
lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une revision du jugement pendant un délai de deux ans 
au plus à compter du jour où il a prononcé. 
Art. 47 
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles 
ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 
Art. 48 Abrogé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale [RS 2 945] 
Art. 49 
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation 
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction 
autrement. 
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. 
Art. 50 
1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il 
y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 
2 Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, 
l’étendue de ce recours. 
3 Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le 
fait de sa coopération. 
Art. 51 
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, 
loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage 
s’appliquent par analogie. 
2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont 
l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation 
contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. 
Art. 52 
1 En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux 
biens de l’agresseur.  
2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens 
d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent. 
3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les 
circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas 
d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup 
plus difficile. 
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Art. 53 
1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par 
l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite 
était capable de discernement. 
2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la 
fixation du dommage. 
Art. 54 
1 Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la 
réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé. 
2 Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il 
a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute. 
Art. 55 
1 L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans 
l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les 
circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le 
dommage de se produire. 
2 L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du 
dommage. 
Art. 56 
1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve 
qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence 
n’eût pas empêché le dommage de se produire. 
2 Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à 
autrui. 
Art. 57 
1 Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du 
dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le 
droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances. 
2 Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre 
les mesures nécessaires pour le découvrir. 
Art. 58 
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de 
construction ou par le défaut d’entretien. 
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. 
Art. 59 
1 Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger 
du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. 
2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés. 
Art. 59a 
1 Le titulaire d’une clé de signature répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis 
parce qu’ils se sont fiés à un certificat qualifié valable délivré par un fournisseur de services de 
certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique. 
2 Le titulaire de la clé de signature est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il 
a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter une utilisation 
abusive de la clé de signature. 
3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 
Art. 60 
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se 
prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la 
personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est 
produit. 
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une 
prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. 
3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le 
paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. 
Art. 61 
1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui 
concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le 
tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge. 
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2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis 
par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.” 
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