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RESUMO 
 
O presente trabalho examina a possibilidade de uso do fator punição como critério de 
quantificação de indenizações por danos morais no contexto brasileiro. Nesse sentido, 
inicialmente, faz-se um levantamento de noções básicas da Teoria Geral do Direito, com 
ênfase no instituto da sanção, para, a seguir, ingressar no estudo das funções da 
responsabilidade civil e, então, na matéria principal do trabalho, culminando com uma visão 
crítica sobre a compatibilidade do elemento punitivo com a sistemática civil pátria, no intuito 
de averiguar a viabilidade jurídica da inserção de tal parâmetro para o cálculo da indenização 
por danos imateriais. Em conclusão, afirma-se a abstrata compatibilidade do fator punição 
com o ordenamento jurídico nacional, sem, contudo, adentrar no exame da justiça de tal 
critério; ademais, pondera-se que a aplicação de uma sanção imbuída de caráter repressivo 
exige prévia cominação legal, o que não existe no Brasil, razão pela qual, contrariando a 
doutrina e a jurisprudência majoritárias, remata-se pela injuridicidade do elemento punitivo 
nas indenizações por danos morais. Destarte, partindo de tal óbice, examinam-se os vários 
critérios comumente adotados para a quantificação da sanção em apreço, filtrando-os sob a 
ótica ressarcitória, para, assim, identificar aqueles que podem ou não ser manejados para tanto. 
Salienta-se que, como metodologia, adota-se uma forma marcantemente expositiva, pautada 
em pesquisa de cunho bibliográfico e jurisprudencial, cujo fim último consiste na verificação 
da congruência lógica entre os estados doutrinário e normativo atuais e a solução dada à 
liquidação dos danos morais pela jurisprudência hodierna. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Dano moral. Quantificação. Punição. 
Compatibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This paper examines the possibility of using punishment as a quantification factor of damages 
for pain and suffering in the brazilian context. In this sense, initially, it makes a basics survey 
of the General Theory of Law, with emphasis on the institution of punishment, then it joins in 
the study of the functions of civil liability and, therefore, the main subject of the work, 
culminating with a critical view on the compatibility of the punitive element with the 
homeland civil systematic, in order to assess the legal feasibility of the inclusion of this 
parameter for the calculation of compensation for immaterial damages. In conclusion, it is 
stated the abstract punishment compatibility factor with the national law, without, however, 
entering the examination of such a criterion of justice, moreover, argued that the imposition of 
a penalty imbued with repressive character requires previous legal imposition, which does not 
exist in Brazil, which is why, contrary to the majority doctrine and jurisprudence, the punitive 
element in compensation for moral damages is illegal. Thus, starting from this obstacle, 
various criteria commonly adopted for the quantification of the penalty in this case are 
examined, filtering the reparatory perspective to identify those who may or may not be 
managed. It is relevant to note that, as a methodology, markedly expository form is adopted, 
based on research literature and jurisprudence imprint, whose ultimate goal consists in 
verifying the logical congruence between the current doctrine, normative status and the 
jurisprudential answers for the damages liquidation nowadays.  
 
Keywords: Civil liability. Damage. Quantification. Punishment. Compatibility.
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1 INTRODUÇÃO 

 
A restauração do equilíbrio social, tão almejada quando ocorre a frustração de um 

direito, está bem relacionada com o instituto da indenização, que possui o escopo de balancear 
as relações viciadas, impondo-lhes harmonia. 

Tal harmonia se mostra especialmente relevante em se tratando da atual rede 
principiológica vigente, em que se privilegia o ser humano como um ente dotado de 
autonomia finalística, é dizer: a sua importância jurídica não tem relação com a conquista de 
um fim outro que não seja o enaltecimento do valor da própria dignidade, tida em um sentido 
amplo de sociedade, e não restrita à comodidade de um único ser. 

Ocorre que, em paralelo com a nobre missão de elevar a virtude humana, existem 
interesses diversos que, muita vez, desencadeiam choques capazes de degenerá-la, o que é 
potencializado pela intensidade com a qual se desenvolvem as relações hodiernas, marcadas 
pela massificação e impessoalidade, que, além de comporem uma lógica de mercado, acabam 
por influenciar um modo de vivência e convivência próprio. 

Têm-se, contudo, no Direito, mecanismos voltados à salvaguarda do ser humano, 
nos quais, valendo-se do norte apontado pela ordem jurídica vigente, sob a liderança da 
dignidade e valores correlatos, impõem-se sanções àqueles que se desvirtuam da razão de 
harmonia e equilíbrio que se preza em uma sociedade axiologicamente saudável, ao que se 
destaca, no âmbito civilista, a importância do estudo da responsabilidade civil, com ênfase nas 
ferramentas de tutela da dignidade humana, cuja principal marca se reflete na figura da 
indenização por danos morais. 

Destarte, o aprofundamento do estudo da temática proposta assume relevância 
ímpar, pois aponta em direção ao aperfeiçoamento teórico dessa proeminente ferramenta 
jurídica, na consolidação da justiça no caso concreto. Portanto, a partir de uma melhor 
compreensão do tema em voga, pretende-se, mediante um juízo crítico, aperfeiçoar sua 
aplicação, adequando-a aos fundamentos teóricos que a embasam e ao contexto normativo no 
qual se insere no sistema brasileiro. 

Nesse sentido, as presentes linhas se propõem a expor de forma reflexiva o 
modelo de responsabilidade civil vigente no atual ordenamento jurídico pátrio, com ênfase no 
estudo do dano moral e seus critérios de liquidação, oportunidade em que será privilegiada a 
análise do aspecto punitivo da respectiva indenização, acompanhada de uma abordagem 
voltada à apreciação do posicionamento jurisprudencial brasileiro. 
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Dada a proposta encimada, pretende-se responder se, perante a estrutura 

normativa atualmente vigente no Brasil, é realmente condizente a utilização do fator punição 
como critério da quantificação da compensação por danos extrapatrimoniais. Para tanto, 
adianta-se que o raciocínio em amanho será, por didática, subdividido em três momentos. 

Em um primeiro capítulo, expor-se-á um breve retrato acerca do instituto da 
sanção, oportunidade em que se valerá de noções oriundas da Teoria Geral do Direito, para, 
logo em seguida, ingressar no estudo do dano civil e da principal ferramenta para sua correção: 
a indenização, culminando com o repasse da teleologia que a envolve.  

No capítulo segundo, tendo ciência dos conceitos e finalidades gerais entabulados 
no momento precedente, direcionar-se-á o foco da pesquisa em prol de uma melhor 
compreensão da figura dos danos morais, ao que serão apresentadas as diversas visões de tal 
instituto, tanto no que concerne a sua significação, quanto à natureza jurídica, acompanhada 
de um breve apanhado histórico acerca do reconhecimento jurídico de tal tipologia do dano no 
contexto do ordenamento jurídico brasileiro. 

Superados os dois primeiros capítulos, restarão solidificadas as bases para a 
apreciação crítica do teor punitivo impresso no arbitramento da indenização por danos morais 
pela doutrina e jurisprudência majoritárias, conforme será feito no terceiro capítulo, em que se 
almeja a resposta ao questionamento primordialmente proposto acerca da juridicidade do fator 
punição na seara da compensação por danos imateriais, para que, então, possam-se analisar os 
critérios normalmente postos pela doutrina e jurisprudência naquilo que toca à quantificação 
da sanção indenizatória, o que será feito sob um prisma crítico, no intuito de averiguar a real 
compatibilidade dos mesmos com o todo sistemático em que se inserem. 

Urge salientar que, como metodologia, adota-se um modelo voltado à pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, sob a ótica de um discurso aberto e expositivo, no qual será 
privilegiado o incentivo à reflexão dos conceitos apresentados, à exceção do terceiro capítulo, 
em que, afastando-se da neutralidade, demonstrar-se-á posicionamento conclusivo a respeito 
do questionamento proposto. 

 
 
  
  
 
 


