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RESUMO

A presente obra tem por objetivo expor um estudo aprofundado sobre os critérios 
para quantificação da indenização por dano moral, a fim de que se traduza em uma 
punição justa e aceitável à nossa realidade, vez que se apresenta como um tema de 
bastante relevância e de grande interesse social, em razão da proliferação, saudável 
até certo ponto, de ações pleiteando elevados valores em Juízo a titulo de tal 
reparação. A importância da temática não se esgota apenas na proliferação de 
demandas, mas também na possibilidade de arbitramento pelo próprio Poder 
Judiciário do “quantum”  indenizatório à pessoa lesada, acabando por gerar certas 
anomalias jurídicas, dignas de estudos teratológicos, frutos de um direito comparado 
aos ordenamentos jurídicos alienígenas, notadamente o norte-americano, onde há 
guarida para suntuosas indenizações, desrespeitando-se o princípio do 
ordenamento jurídico pátrio da vedação ao enriquecimento sem justa causa.  

Palavras-chaves: Indenização, dano moral, origem e evolução, constituição federal, 
requisitos, quantificação



ABSTRACT

The present workmanship has for objective to display a study deepened on the 
criteria for the quantification of the indemnity for pain and suffering, so that if it 
translates a punishment acceptable joust and to our reality, time that if presents as a 
subject of sufficient relevance and great social interest, in reason of the priliferaação, 
until certain point, healthful, of the action pleading raised values in judgment the 
heading of such repairing.  The importance of the thematic one if does not deplete 
only in the proliferation of demands, but also in the possibility of survey for the proper 
one To be able Judiciary of the indemnity sum to the injured person, finishing for 
generating certain legal, worthy anomalies of studies, fruits of a comparative 
jurisprudence to the foreign legal systems, mainly the North American, where it has 
lair for sumptuous indemnities, disrespecting itself the principle of the native legal 
system of prohibition to the enrichment without cause.  

Word-keys:  indemnity, pain and suffering, origin and evolution, federal constitution, 
requirements, quantification



1  INTRODUÇÃO

Desde já, é importante esclarecer que os apontamentos que serão 

desenvolvidos ao longo desse trabalho decorrem de algumas reflexões acerca de 

um grave problema que vem enfrentando todo o mundo jurídico, qual seja, o 

aumento estrondoso de ações em todo o Poder Judiciário, objetivando-se elevados 

valores pecuniários, protegidas pelo instituto do dano moral.

Antes do advento da Constituição Federal de 1988, tanto a doutrina como 

a jurisprudência pátria se debatiam acerca da possibilidade de reparação de dano 

moral em dinheiro.

Entretanto, com a promulgação da atual Carta Magna todas essas 

dúvidas foram efetivamente extintas, posto que prevista essa indenização, em 

pecúnia, em seu artigo 5º, inciso V e X.

Por outro lado, inúmeros questionamentos são agitados quando se 

buscam os critérios específicos para quantificar o dano suportado, os quais podem 

ter seus campos de atuação modificados ou mesmo restringidos, frente ao caso 

concreto. 

Desta feita, o presente estudo tem por objetivo analisar a aplicação dos 

critérios objetivos e subjetivos quando da fixação dos danos morais, procurando-se 

evitar as indenizações astronômicas, por diversas vezes concedidas pelos mais 

variados tribunais. 

Busca-se, ainda, com a pesquisa em comento, abordar não apenas 

incidentalmente, mas principalmente adentrar as questões controversas sobre o 

tema, a fim de que se verifique se, no contexto atual, os critérios adotados pelos 

tribunais pátrios e por parte da doutrina, coadunam-se com o princípio da vedação 

ao enriquecimento sem causa, que deve, como será demonstrado adiante, servir 



como norteador no momento da fixação do quantum indenizatório, como forma de se 

evitar o enriquecimento ilícito do autor da demanda.

Para tanto, faz-se imprescindível a apresentação dos aspectos gerais e 

abrangentes da reparação por dano moral, para só então abordarmos os critérios 

para quantificação da indenização pelo suposto dano moral sofrido, que tem 

alcançado merecido destaque o citado princípio. É importante ainda traçar alguns 

comentários sobre as manifestações divergentes, acerca da reparação por dano 

moral em nosso ordenamento jurídico.

Vale ressaltar mais uma vez a importância do princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa, bem como do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, que servem de norteadores aos juízes de todo o País para a fixação 

do montante, como forma de se evitar o locupletamento indevido da vítima da 

agressão.

Entretanto, é importante salientar que aludidos princípios não diminuem a 

importância do instituto do ressarcimento por dano moral, tendo aplicação 

simultânea e harmônica, sendo devido, quando a vítima sofre algum abalo injusto 

em seu íntimo, que lhe tenha causado dor, constrangimento, humilhação. O 

pagamento, que é um dever do causador do dano, é uma forma de minorar os 

sofrimentos da vítima, oferecendo-lhe alguma compensação e deve ser suficiente 

para inibir a prática de outro ato ilícito, por parte do agressor e, bem como, cumprir o 

seu caráter pedagógico, ao mesmo tempo, combinado com os princípios da vedação 

ao enriquecimento sem causa, da proporcionalidade e da razoabilidade, se fazendo 

necessário arbitrar o dano suportado em valor justo e razoável.

Desse modo, será demonstrado, ao longo do presente estudo, que o 

ressarcimento pecuniário por um dano moral sofrido tem o objetivo de diminuir a dor 

da vítima, compensando-lhe, de alguma forma, o sofrimento ocasionado, bem como 

possuir um caráter pedagógico, posto que o montante deve ser tal que iniba a 

conduta do agressor. Entretanto, aludido quantum indenizatório não pode ser de tal 

modo elevado que favoreça um locupletamento ilícito da vítima, nem resulte em 

empobrecimento significativo do causador do dano.

13



Desta feita, segue-se a análise da origem do instituto em comento, sua 

evolução e a sua aplicação no ordenamento jurídico atual.
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2  BREVE HISTÓRICO SOBRE A REPARAÇÃO DO DANO MORAL

2.1 Origem e evolução histórica da responsabilidade civil

A reparação por danos morais se confunde, no seu delineamento 

histórico, com o próprio instituto lato senso do dever geral de ressarcir o indivíduo 

pelo dano injustamente causado. 

Convém ressaltar que essa obrigação é decorrente da própria natureza 

humana, em que deve ser punido aquele que ocasionou qualquer mal, dor ou 

sofrimento ao homem ou ao seu grupo familiar. Todavia, o instituto da reparação 

pelo dano moral causado não foi instalado imediatamente na sociedade.

Longo foi o caminho traçado pela sociedade para se chegar ao que hoje 

se chama de instituto da reparação civil pelo dano moral; tanto assim, que na 

antigüidade, não existiam leis que protegessem as vítimas de abusos praticados por 

agressores, o que acabava dando ensejo à aplicação de violência, para o 

cumprimento daquele desiderato; era a aplicação da autotutela para a proteção dos 

interesses privados, através da agressão física. 

O primeiro ordenamento de que se tem notícia a normatizar este instituto 

foi elaborado por Khammu-rabi, famoso rei da Babilônia do século XVIII A.C, que 

escreveu em 21 colunas, 282 cláusulas que ficaram conhecidas como o Código de 

Hamurabi, regido pela Lei do Talião (Lei do Olho por Olho, Dente por Dente), e 

vigente nas regiões da Assíria, Judéia e Grécia.

O princípio norteador da Lex Talionis ficou comumente conhecido pela 

expressão “olho por olho, dente por dente”, onde, embora existente um conjunto 

de normas codificado, ainda era evidente a presença da violência física 

empregada na punição dos agressores, muitas vezes com a aplicação da pena 



de morte.

Além disso, o citado Código de Hamurabi, para ser imposto à sociedade, 

contava com um cunho essencialmente religioso, característica marcante do Estado 

Teocrático da época, no qual se acreditava que o imperador era um enviado de 

Deus, que fazia apenas cumprir a sua vontade na Terra e, por isso, deveria ser 

obedecido por todos. 

O objetivo da aludida codificação era a implantação do ideal de Justiça 

entre os homens, a destruição do mal, a extinção da opressão do fraco pelo mais 

forte, a promoção do bem estar da sociedade e a iluminação do mundo, sendo uma 

verdadeira expressão do Direito Natural naquela época.

Desta feita, em várias passagens do Código de Hamurabi verifica-se a 

forte influência da presença da Lei do Talião e da extrema religiosidade presente 

naqueles tempos, in verbi:

127º - Se alguém difama uma mulher consagrada ou a mulher de um 
homem livre e não pode provar se deverá arrastar esse homem perante o 
juiz e tosquiar-lhe a fronte.
(...)
131º - Se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas 
não surpreendida em contato com outro, ela deverá jurar em nome de Deus 
e voltar à sua casa.
(...)
142º - Se uma mulher discute com o marido e declara: "tu não tens 
comércio comigo", deverão ser produzidas as provas do seu prejuízo, se ela 
é inocente e não há defeito de sua parte e o marido se ausenta e a descura 
muito, essa mulher não está em culpa, ela deverá tomar o seu donativo e 
voltar à casa de seu pai.
143º - Se ela não é inocente, se ausenta, dissipa sua casa, descura seu 
marido, dever-se-á lançar essa mulher n’água.
(...)
196º - Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho.
197º - Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso.

Pelo acima exposto, verifica-se que, apesar de operar, de alguma 

forma, a justiça social, tal legislação trazia prejuízo à sociedade, posto que, 

conforme a cláusula 196º, ao revés de ser somente um cego que se diminuiria 

para a mão-de-obra e se ocasionaria encargos públicos, a lei permitia, então, que 

se arrancasse o olho do agente, ter-se-iam, então, dois cegos impossibilitados 
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para o desempenho de certas atividades laborais e se aumentariam os encargos 

públicos.

Ultrapassada a fase do Código de Hamurabi, de extrema violência e 

excessiva religiosidade, surge a Lex Aquilia, na qual constava alguns dispositivos 

que, embora de uma maneira bastante remota e rudimentar, trazia a possibilidade 

de que a vítima pleiteasse à Justiça a reparação dos danos causados pela conduta 

ilícita do agressor que tivesse lhe ocasionado dor, sofrimento; este ato passou a ser 

conhecido como injuria, que seria o dano causado à vítima por uma conduta 

contrária ao Direito, contrária a Lex Aquilia, que ocasionasse prejuízos à vítima, 

tanto no aspecto material como no moral. Daí a sua importância no desenrolar deste 

estudo.

Entretanto, para que a vítima pudesse reclamar um ressarcimento pelo 

dano supostamente causado pelo agressor, fazia-se necessário que este não 

estivesse agindo no exercício regular de seu direito, bem como em legítima defesa, 

ou seja, não poderia o sujeito ter praticado o ato agressor se estivesse exercendo 

direito próprio, ou em legítima defesa, ou até mesmo em estado de necessidade, 

hipóteses essas que excluíam a responsabilidade do sujeito ativo da agressão.

Cabe ressaltar que essas possibilidades, conhecidas no mundo jurídico 

como excludentes de responsabilidade, se perpetuaram e continuam firmes até os 

dias atuais, mantendo-se presentes no ordenamento jurídico brasileiro, o que 

demonstra a semelhança entre o Direito Brasileiro e o Direito Romano, em especial 

no tocante à reparação civil do dano moral.

Desta forma, o Código Civil de 1916, idealizado pelo ilustre cearense 

Clóvis Beviláqua, já trazia em seu artigo 160 a impossibilidade de se responsabilizar 

o agente, por não se considerar a sua conduta ilícita, quando presentes algumas 

daquelas já citadas excludentes, senão vejamos:

Art. 160 – Não constituem atos ilícitos: 
I –  os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 
reconhecido;
II –  a deterioração ou destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo 
iminente (arts. 1.519 e 1.520)
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Por sua vez, o atual Código Civil Brasileiro trilhou o mesmo caminho, ao 

afirmar em seu artigo 188, que:

Art. 188 – Não constituem atos ilícitos:
I –  os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 
reconhecido;
II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim 
de remover perigo iminente.

Admite-se, hoje, entretanto, a ressalva de que a possibilidade de 

indenizar existente nestas circunstancias para o agressor, nas situações delineadas 

pelo artigo 930 do Código Civil.

Cabe ressaltar que, segundo os antigos romanos, existiam duas classes 

de injuria: a injuria propriamente dita, prevista literalmente na Lei das XII Tábuas, 

amparada a sua indenização na própria lei vigente à época, e a honoraria, idealizada 

pelos pretores, abrangendo toda conduta praticada que contrariava os costumes 

romanos e que gerava lesões físicas ou morais ao indivíduo, desequilibrando, assim, 

a sociedade e afrontando o ideal de justiça romano.

Além disso, consoante leciona Antônio Jeová Santos, 

os romanos também utilizavam a distinção entre a injúria imediata, quando 
causada diretamente à pessoa ofendida, ou mediata, quando cometida 
contra pessoa intimamente ligada à outra, como a noiva, a filha, etc. Em 
virtude disso, várias pessoas estavam legitimadas a pleitear a indenização 
pelo dano não patrimonial. (SANTOS, 2001, p. 88).

Desse modo, com o desenvolvimento da sociedade, foi-se modificando a 

idéia da punição do agente que agiu ilicitamente, causando prejuízos materiais e/ou 

morais a terceiros, posto que ultrapassou o seu caráter de violência, com agressões, 

amputações, quebra de membros e até mesmo a morte, para albergar um caráter 

eminentemente econômico, com a aplicação de uma sanção pecuniária, pena esta 

muito mais humanitária e justa.

 

Para se questionar a injúria, os romanos utilizavam uma ação chamada 

de actio injuriarum aestimatoria, que acabaram por substituir a pena de Talião e 

outras penas severas previstas na Lei das XII Tábuas, de caráter genérico, 
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aplicável à maioria dos casos de reparação pelos danos materiais e/ou morais 

sofridos.

Todavia, os pretores, observando o cotidiano da sociedade romana, viram 

a necessidade de se criar algumas ações próprias, não previstas na Lei das XII 

Tábuas, para a reparação de algumas agressões específicas, o que, mais uma vez, 

demonstra ser o Direito, desde a Antigüidade, a representação histórica, política e 

cultural de uma época. Abaixo, algumas dessas ações:

- Convicium – afronta coletiva através de insultos;

- Adtemptata pudicitia – relativo aos atos atentatórios ao pudor;

- Ne quid infamandi causa Fiat - "que não se faça nada a título de desonrar uma 

outra pessoa”, entre outros.

Pelo exposto, verifica-se que o Estado Clássico tinha como objetivo 

primordial e como preocupação constante, a sanção pecuniária a ser paga pelo 

agressor àqueles que sofreram algum abalo, dor, humilhação em seu patrimônio 

moral, ou seja, o seu aspecto de punição, de pena, afastando-se de seu caráter 

pedagógico, qual seja, o desestímulo à prática de novos ilícitos, o principal objetivo 

da reparação civil do dano moral.

Todavia, com o passar dos anos, os romanos começaram a desenvolver 

essa mentalidade, como esclarece Yussef Said Cahali, embora não tenham 

conseguido fazê-lo por completo:

Atribui-se também à jurisprudência romana o mérito de haver iniciado 
validamente o movimento de ‘despenalização’  total do direito privado, 
tendente a eliminar dele todo elemento penalístico, com a construção de um 
ilícito aquiliano apenas e tão-somente de caráter reipersecutório. (CAHALI, 
2000, p. 35-36)

Ainda no tocante à evolução da reparação civil do dano moral, verifica-se 

que durante a regência dos princípios taliônicos, positivados por Hamurabi, revestia-

se a responsabilidade civil com o perfil de pena privada, em que os particulares 

resolviam, entre si, suas diferenças, sob a égide do “olho por olho, dente por dente”, 

onde a violência física era uma constante. 
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Percebe-se, dessa forma, o nítido entrelaçamento entre a seara penal e 

cível, sem uma diferenciação entre uma e outra, não se definindo quais sejam as 

implicações da ocorrência de lesão no âmbito penal e civil.

Com a lex Aquilia e a Lei das XII Tábuas, buscaram os romanos, a 

descaracterização da responsabilização por danos como uma pena e sim como 

ressarcimento do mal sofrido, porém de forma sutil, embora já representando um 

grande avanço nesse sentido.

Nos tempos modernos, surge uma nova questão a agitar o mundo 

jurídico, no tocante aos danos morais, haja vista que os doutrinadores se dividem 

quanto à existência, na responsabilidade civil por dano moral, de uma compensação 

ou reparação pelo dano sofrido ou mesmo um ressarcimento (valor em pecúnia) pelo 

abalo emocional acometido.

Entende-se que o mais adequado seja admitir a idéia de compensação ou 

reparação do dano sofrido, vez que o ressarcimento somente se constituiria na 

entrega de um valor pecuniário pelo causador do dano à vítima, montante este 

correspondente à diminuição patrimonial sofrida por ela. Entretanto, a reparação 

consiste em um instituto mais justo, haja vista que, nos dizeres do já citado Yussef 

Said Cahali (2000, p. 42) impõe “ao ofensor a obrigação do pagamento de uma 

certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo que agrava o 

patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa.”

Sendo assim, verifica-se que o instituto da responsabilização civil do 

agente causador de algum dano moral a terceiro possui um caráter híbrido, vez que 

ora se comporta como ressarcimento, com o pagamento em pecúnia pelo agressor 

que causou prejuízo patrimonial ao lesado, compensando-lhe, assim, apenas o 

decréscimo sofrido, ora se adequa mais ao instituto da reparação, pois objetiva 

compensar o sofrimento da vítima, sua dor, angústia e aflição, independente da 

existência de alguma perda patrimonial.
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De fato, não é justo que o ressarcimento do dano moral se restrinja a uma 

mera expectativa de composição do decréscimo patrimonial sofrido pela vitima, pois 

que deve buscar, também, a compensação da dor, do sofrimento que lhe tenha sido 

causado. De outro lado, admite-se não deva ser esta reparação representativa de 

uma remota possibilidade de enriquecimento indevido da vitima, em detrimento do 

patrimônio do agressor. E quando então tem todo sentido buscar-se orientação nos 

princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento 

sem causa.

2.2 A Reparação do dano moral, Constituição Federal de 1988 e a indústria do 

dano moral

Atualmente, pode-se afirmar que a reparação do dano moral se 

consagrou legal e jurisprudencialmente, atingindo a sua maturidade, posto já estar 

previsto expressamente na Constituição Federal de 19881, como dito alhures, e 

enunciado em súmula2, que afirma serem cumuláveis, as indenizações por dano 

material e moral oriundas de um mesmo fato.

Cabe ressaltar, por isso, a importância do princípio neminem laedere em 

nossa Constituição, que constitui todo o direito de danos, essencial para a sociedade 

moderna, onde a ganância, a ambição e a maldade de alguns, muitas vezes, 

causam severos prejuízos em sua moral e em sua honra; o não causar dano ao 

próximo constitui princípio basilar do ideal de justiça.

Sendo assim, a nossa Carta Magna, por diversas oportunidades, ao longo 

de seu texto, fez menção, de forma expressa, à possibilidade de reparação pelos 

1  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; 
(...).
X - 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;”
2  “SÃO CUMULAVEIS AS INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E DANO MORAL ORIUNDOS 

DO MESMO FATO” (Súmula nº 37 do STJ)
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danos sofridos: o artigo 21, inciso XXIII, alínea c3, que determina a responsabilidade 

civil por danos nucleares independente da existência de culpa; o artigo 37, § 6º4, ao 

afirmar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, 

prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o 

responsável, no caso de dolo ou culpa; o artigo 136, § 1º, inciso II5, que estatui que 

quando da decretação do estado de sítio, poderá se dar a ocupação e uso 

temporário de bens ou serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 

respondendo a União pelos danos e custos decorrentes; o artigo 216, § 4º6, que 

exprime que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da 

lei; por fim, o artigo 225, § 3º7, que expressa que as condutas e atividades 

3  “Art. 21. Compete à União:
(...).
XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal 

sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

(...).
c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;”
4  “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...).
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

5  “Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 

(...).
§ 1º - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as 

áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a 
vigorarem, dentre as seguintes:

(...).
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, 

respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.”
6  “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.”
7  “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...).
§ 3º - 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 causados.”

12 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
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consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados.

Saliente-se, ainda, que o caput do já citado artigo 5º da Carta Maior, ao 

prever a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, tanto para os brasileiros como para os estrangeiros residentes no País, 

estabelece a possibilidade de o indivíduo, violado em alguns daqueles aspectos, 

pleitear indenização por danos morais.

Tanto assim que o artigo acima aludido, em seu inciso V8, assegura o 

direito de indenização por dano material, moral ou à imagem, quando da existência 

de algum ilícito.

Nesse sentido também se posiciona Rui Stocco ao estabelecer que se 

encontra 

pacificado, hoje, o entendimento de que o dano moral é indenizável e 
afastadas as restrições, o preconceito e a má-vontade que a doutrina pátria 
e alienígena impunham à tese, com o advento da nova ordem constitucional 
(CF/88), nenhum óbice se pode, a priori, antepor à indenizabilidade 
cumulada. (STOCCO, 1995, p. 444)

Como forma de ratificar a importância do dano moral em nosso 

ordenamento jurídico, o Código Civil determina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.”
8  “Art. 5. Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI –  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem.”
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Desse modo, torna-se evidente o fato de que a reparação por danos 

morais se sustenta em vários dispositivos legais, sendo absoluto e induvidoso o seu 

cabimento, isolado ou cumuladamente aos eventuais danos materiais. 

Entretanto, alguns indivíduos, pretendo obter um enriquecimento indevido 

a qualquer custo, deturpam o sentido do instituto da indenização por danos morais, 

utilizando-se da máquina do Poder Judiciário como forma de locupletar-se 

ilicitamente; é o que se chama de indústria do dano moral.

Dessa forma, pequenos dissabores e aborrecimentos do cotidiano não 

podem ensejar o recebimento de indenização por danos morais, posto fazer parte do 

cotidiano de qualquer indivíduo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE 
VÔO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –  SÚMULA 211/STJ – 
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL –  REVISÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 7/STJ –  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. I –  O prequestionamento, 
necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela 
decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão 
constitucional, ao tratar do recurso especial. Sem o exame da matéria 
objeto do especial pelo tribunal a quo, incide o enunciado da Súmula 211 do 
Superior Tribunal de Justiça. II - Ocorrendo omissão de questão 
fundamental ao deslinde da controvérsia, deve a parte, em seu especial, 
veicular violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, ao 
invés de insistir no mérito. III –  A reapreciação por esta Corte das provas 
que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, 
segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. IV – 
O atraso de menos de duas horas no vôo, com espera em aeroporto dotado 
de boa infra-estrutura, com hospedagem em bom hotel, boa alimentação e 
transporte, AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO 
PASSANDO DE MERO PERCALÇO, DISSABOR PASSAGEIRO OU 
CONTRATEMPO A QUE ESTÃO SUJEITAS AS PESSOAS EM SUA VIDA 
COTIDIANA. V - Só se conhece do recurso especial pela alínea c, se o 
dissídio jurisprudencial estiver comprovado nos moldes exigidos pelos 
artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, parágrafos 
1º e 2º, do Regimento Interno desta Corte, com a descrição da similitude 
fática e os pontos divergentes das decisões. Recurso especial a que se 
nega conhecimento.9 Grifo nosso

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356-STF. 
PAGAMENTO COM CHEQUE RECUSADO POR SUPERMERCADO, EM 
FACE DE PRÁTICA COMERCIAL DO ESTABELECIMENTO. DANO 
MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO CONTRATEMPO. INEXISTÊNCIA 
DE ATO ABUSIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 

9  Recurso Especial nº 594570/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Castro Filho, data da decisão: 
04/05/2004, por unanimidade
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SÚMULA N. 7-STJ. I. A ausência de prequestionamento das questões 
federais suscitadas constitui óbice ao acesso à via especial. II. Mera recusa 
de pagamento de compras de supermercado com cheque de valor superior 
ao admitido na sistemática comercial do estabelecimento não constitui 
prática abusiva, TAMPOUCO CAUSA DANO DE ORDEM MORAL, MAS 
MERO DISSABOR OU CONTRATEMPO NÃO INDENIZÁVEL. III. "A 
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" - 
Súmula n. 7-STJ. IV. Recurso especial não conhecido.”10 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A mera contrariedade ou aborrecimento cotidiano não dão ensejo ao
dano moral.
Recurso especial não conhecido.11

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INS-
TRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. ECT. DECRETO-LEI Nº 
509/69.
I – O STF decidiu que se aplicam à ECT os benefícios da impenhorabilidade 
e da execução pelo regime de precatório, por ser ela prestadora de serviço 
público da competência exclusiva da União (recepção do art. 12 do Decreto-
lei nº 509/69 pela Constituição, RE nº 220.906/DF).
II – Para a caracterização do dano moral, há que se considerar a exis-
tência de um “ato” ou “fato” causado pelo agente e que tenha o con-
dão de  provocar no cidadão médio o rompimento de seu equilíbrio 
psicológico, em função da exposição a uma situação vexatória, cau-
sando-lhe dor, sofrimento, angústia ou humilhação, sendo certo, con-
forme, abalizada doutrina e firme jurisprudência que meros aborreci-
mentos, transtornos comuns no dia-a-dia e situações  desconfortáveis 
pelas quais as pessoas passam no cotidiano não sãoadequadas a en-
sejar reparação.
III – Embora o dano moral seja presumido, incumbe ao autor comprovar a 
existência de um nexo causal, sendo que a instrução deficiente dos  autos 
enseja a improcedência do pedido (art. 333, I, do CPC). 
IV – Apelação provida.12

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, em pronunciamento do desembargador Décio Antônio Erpem, in 
verbis:

No tocante ao dano moral, tenho que andou bem a nobre Pretora. 
Transtornos existiram. Aborrecimentos, também. Mas a prevalecer a tese, 
sempre que houver mora ou qualquer contratempo num contrato, haveria o 
dano moral respectivo. Estaríamos gerando a verdadeira industria do dano 
moral. Em breve teríamos um Tribunal para decidir causas, e um Tribunal 
especializado, talvez denominado Tribunal do Dano Moral. A vida ia ser 
insuportável.
O direito existe para viabilizar a vida, e a vingar a tese generosa do dano 
moral sempre que houver um contratempo, vai culminar em truncá-la, mercê 
de uma criação artificiosa. Num acidente de trânsito haverá dano material 
sempre seguido de dano moral. No atraso de vôo, haverá tarifa, mas o dano 
moral será maior. Nessa neve do dano moral em praticamente todas as 
relações humanas não pretendo embarcar. Vamos atingir os namoros 
desfeitos, as separações, os atrasos de pagamentos. Ou seja, a vida a 
serviço dos profissionais do direito.

10  Recurso Especial n.º 509003/MA, Quarta Turma, Ministro Relator: ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
data da decisão: 04/05/2004, por unanimidade

11 STJ, RESP 592776, Quarta Turma, Relator CESAR ASFOR ROCHA, DJ 22/11/2004, pg 359
12 TR2, Apelação Cível 283851, Segunda Turma, Relator Antônio Cruz Neto, DJ  21/11/2003, pg 209
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Se a segurança jurídica, também é um valor supremo do direito, devemos 
por em prática mecanismo tal que simplifique a vida, sem se estar gerando 
um estado de neurose e suspense...13

Desta feita, resta inconcebível a concessão de vultosos valores a título de 

indenização por dano moral, o que já vem sendo acatado pelos juízes e tribunais.

Assim, ultrapassada a questão da possibilidade de indenização de dano 

exclusivamente moral, cabe averiguar a existência dos requisitos para a sua 

ressarcibilidade.

13  Pronunciamento do Desembargador DÉCIO ANTÔNIO ERPEN, em julgamento da Sexta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível 596185181, j. 05.11.1996.
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3  BREVES NOTAS SOBRE A REPARAÇÃO DOS DANOS 

3.1 A função da reparação dos danos 

Nos sistemas jurídicos romano-germânicos, entre os quais se inclui o 

Brasil, não raro se costuma afirmar que, uma vez consagrada a autonomia da 

responsabilidade civil relativamente à responsabilidade penal, a função punitiva foi 

atribuída exclusivamente a esta última. Concomitantemente, atribuiu-se à 

responsabilidade civil caráter eminentemente reparador, tendo em vista, entre outras 

razões, a vedação ao enriquecimento sem causa. É, portanto, na esfera do Direito 

Civil que se indaga, tramita, litiga e decide para que se exija a reparação civil, que 

vem a ser a sanção imposta ao agente ou responsável pelo dano.

Os fundamentos jurídicos que norteiam a responsabilidade civil, no 

tocante à reparação dos danos injustamente causados, voltam-se para os primórdios 

da sociedade romana onde era forte a máxima neminem laedere (não lesar a 

ninguém).

Porém, as preocupações mais recentes da civilística com a justiça 

distributiva (e não apenas a justiça comutativa) no Direito Brasileiro renovam o 

antigo debate acerca do possível caráter sancionador da responsabilidade civil, 

mesmo nos países onde essa noção era veementemente criticada. A idéia de 

punição liga-se, justamente, ao reconhecimento do caráter sancionador da 

responsabilidade civil, que passa a incorporar, entre as suas funções, a prevenção e 

a punição de condutas reprováveis mediante o significativo aumento do quantum da 

indenização, em determinados casos concretos, sem contudo abrir mão do princípio 

da vedação ao enriquecimento ilícito.

As finalidades da responsabilidade civil, qual seja, a sua função punitiva e 

preventiva, podem ser encaradas de duas maneiras distintas. Pela primeira, ambas 



as finalidades da responsabilidade civil aparecem como um conjunto, surgindo como 

efeito imediato da condenação do agente causador do ato ilícito cometido. Assim, 

por exemplo, quando Pedro, por distração, ao tirar seu carro da garagem, atinge o 

carro de sua vizinha, causando danos visíveis a este. Pedro, ao pagar à vizinha o 

valor equivalente aos reparos necessários, certamente estará em situação pior à 

anterior ao acidente, fato que, por si, pode ser considerado como punição ao seu 

comportamento imprudente ou negligente, além de estímulo para que Pedro preste 

mais atenção de modo a evitar danos futuros.

Desse modo, tem se revestido de bastante relevo, a função pedagógica 

da responsabilidade civil juntamente com a função ressarcitória. Busca-se, com o 

crescente número de ações de indenização, não somente ressarcir o prejuízo, que 

consiste em um montante equivalente ao dano causado, mas, aliar tal intento com 

a função punitiva e preventiva, que corresponderia a uma soma em dinheiro 

conferida ao autor de uma ação indenizatória em valor superior ao necessário à 

compensação do dano, como forma de inibir o agressor para que este não cometa 

um novo ato ilícito, mas sempre respeitando o princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa.

É sabido que, atualmente, as ações indenizatórias não se restringem 

unicamente a ressarcir o prejuízo mas, principalmente, em imprimir na mentalidade 

do homem moderno um comportamento cada vez mais conforme o direito, posto as 

crescentes indenizações em valores bastante elevados. Tal fato, vislumbra-se com 

maior ênfase nos Estados Unidos em virtude da doutrina por lá adotada, dos 

chamados punitive damages, onde se vislumbram indenizações astronômicas.

O retorno do caráter punitivo da responsabilidade civil, que fora 

abandonado com o passar do tempo, tendo principalmente na era da Revolução 

Francesa adquirido a feição unicamente ressarcitória-compensatória, se dá ao fato 

de que na maior parte dos casos, da própria insuficiência das respostas oferecidas 

pela responsabilidade civil quando exerce função meramente compensatória, com 

o montante da indenização limitado ao dano efetivamente sofrido. Agregue-se a 

isso a tendência de retração do Direito Penal, que, segundo os modernos 

estudiosos, deve ser limitado às ofensas mais graves à ordem social, abrindo, 
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então, espaço para a retomada do caráter sancionador da responsabilidade civil, 

nesses casos.

Modernamente, defende-se a despenalização de condutas consideradas 

de menor valor, ou melhor, de valor irrisório a ponto de desencadear a pretensão 

punitiva do Estado, fundando-se no princípio da insignificância ou da bagatela.

Isso porque, em virtude da numerosa quantidade de processos 

adentrando na máquina do Poder Judiciário e na sua própria morosidade, torna-se 

um contra-senso dar guarida a pretensões insignificantes.

O direito penal nasce no âmbito do Direito Romano, sobretudo no setor 

dos ilícitos contra o Estado, o rei, a paz pública. Progressivamente, expande-se em 

matéria de crimes contra a pessoa e o patrimônio, também com o objetivo de 

permitir um recurso mais amplo às garantias típicas do processo penal. Mais 

recentemente verifica-se a tendência inversa. É, sobretudo, no século XX que tal 

fenômeno assume proporções ainda maiores, de sorte que os penalistas defendem 

uma significativa redução das infrações penais pelas seguintes razões: gravidade 

das sanções penais, aflitividade intrínseca ao processo penal, efeitos 

estigmatizantes da condenação, precárias condições nos presídios, sobretudo em 

países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, custos conexos ao 

funcionamento do processo penal, entre outros.

Segundo as tendências mais recentes dos Tribunais pátrios, a escolha da 

sanção penal deve ser inspirada não tanto pela exigência de proporcionalidade, mas 

também pela de subsidiariedade. Nesse sentido, só deve haver recurso às sanções 

penais em caso de macrolesões insuscetíveis de serem adequadamente sancionadas 

mediante instrumentos alternativos de tutela, como as sanções civis e administrativas.

Assim, a responsabilidade civil punitiva, aqui, supriria a lacuna ora 

existente no nosso sistema jurídico, que, ao reconhecer a atipicidade penal da 

conduta, não oferece qualquer outro mecanismo apto a desestimular o ato, arcando 

a vítima sozinha com os prejuízos ocasionados pela conduta ilícita do agente 

agressor, que por sua vez, não sofre nenhuma punição.
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A tendência referente à restrição do campo do penalmente relevante abre 

novas perspectivas seja às sanções administrativas seja aos vários tipos de sanções 

civis. Nesse âmbito, as penas privadas assumem um papel de sanção intermediária 

entre aquelas penais em sentido estrito e o mero ressarcimento do dano sempre que 

o recurso às sanções penais pode parecer excessivo e o apelo ao mero 

ressarcimento do dano se mostre insuficiente para desenvolver um eficaz apelo 

preventivo em relação às modalidades de lesão e a seus efeitos. Todavia, cabe, 

mais uma vez, ressaltar que devem ser obedecidos aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, como forma de se evitar o enriquecimento 

sem causa do sujeito passivo da agressão.

Maior destaque para essa função punitiva e pedagógica da 

responsabilidade civil, percebe-se no campo das indenizações por dano moral. No 

ordenamento jurídico pátrio, embora desde a Constituição de 1988 tenha se tornada 

pacífica a admissibilidade da indenização dos danos morais, por expressa 

disposição constitucional, ainda hoje não se atingiu qualquer espécie de consenso 

sobre a sua função, se meramente reparador ou se também sancionatória.

Concordando com esse pensamento, esclarece Willis Santiago Guerra 

Filho:

Da mesma forma, também em tema de reparação do dano moral será 
preferível invocar a proporcionalidade à eqüidade, como se costuma 
preconizar na doutrina pátria, ainda mais levando-se em conta que aí não 
se trata tão-somente de reparar um prejuízo sofrido, de difícil averiguação e 
mensuração, mas também – e, para alguns como Ripert, principalmente – 
de inflingir uma sanção ao responsável pelo dano (cf. Cleyton Reis, Dano 
Moral, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 94/96), a qual tem sua 
dosimetria calibrada, em geral, por um princípio de proporcionalidade entre 
extensão do ilícito e a conseqüência desagradável, dissuasória, a ser 
prevista pelo Direito (GUERRA FILHO, 2004, p. 540). 

A tese punitiva, porém, encontrando ampla receptividade no Direito 

Brasileiro, não sendo suplantada sequer pela indenizabilidade irrestrita do dano 

moral pela Carta da República. Assim, ainda hoje coexistem três correntes, em sede 

tanto doutrinária como jurisprudencial, sobre a função da indenização do dano 

moral, quais sejam (1) a compensação/satisfação do ofendido, (2) a punição do 

ofensor e (3) tanto a satisfação do ofendido como a punição do ofensor.
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Desse modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando 

no sentido de atribuir à indenização por dano moral um caráter preventivo e ao 

mesmo tempo punitivo, conforme se verá a seguir:

O valor dos danos morais, de seu turno, como tenho assinalado em 
diversas oportunidades deve ser fixado em termos razoáveis, não se 
justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o 
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de 
culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios 
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua 
experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de 
cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e 
disciplinadora da indenização.14

O Novo Código Civil Brasileiro de 2002, ao substituir o regramento 

trazido pelo Código Civil de 1916, traz uma brecha para a volta da importância da 

função punitiva/preventiva da responsabilidade civil, ao desmontar um dos pilares 

da concepção de que esta teria função estritamente compensatória: o dogma da 

equivalência do grau de culpa. O dogma da equivalência do grau de culpa 

remonta ao Direito Romano em sua máxima “in Lege Aquilia et levissima culpa 

venit”, segundo a qual mesmo a culpa leve é suficiente para gerar a o dever de 

indenizar, sendo indiferente para a obrigação ressarcitória o grau de culpa do 

ofensor.

Na realidade, a evolução que atenuou em medida crescente o caráter 

sancionador da responsabilidade civil conduziu à uniformidade das regras 

ressarcitórias em caso de culpa ou dolo. Com o crescente interesse pela pena 

privada, pela função punitiva da responsabilidade civil, ganha importância a 

tendência a atribuir relevância em sede de quantificação da obrigação ressarcitória 

ou sancionatória a fatores atinentes à esfera psíquica do sujeito agente, ganhando 

cada vez mais força em nosso ordenamento jurídico o caráter punitivo da 

responsabilidade civil. 

Assim, a função punitiva da responsabilidade civil no Direito Brasileiro 

14  Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. REsp nº 389.879-MG, Relator Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, j. 16/04/2002, DJ 02/09/2002
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tende a assumir importância cada vez maior, embora ainda distante dos que ocorre 

nos Estados Unidos, percebe-se cada vez mais o Brasil vem modificando seu 

entendimento.

Em última análise, a questão da responsabilidade civil punitiva requer um 

exame extremamente cuidadoso, a fim de que não se chegue à crise sistêmica 

existente nesse âmbito nos Estados Unidos, que reclamou, inclusive, a intervenção 

da Suprema Corte para coibir os abusos.

A responsabilidade civil punitiva não contraria os princípios constitucionais 

contemplados pelo Direito Brasileiro. É mister, no entanto, que se proceda à 

fundamentação legal do instituto, já que, nos ordenamentos jurídicos que seguem a 

tradição romano-germânica, a lei ainda ocupa lugar central no sistema. Com as 

alterações promovidas pelo Novo Código Civil, o Direito Brasileiro fica cada vez mais 

próximo de uma expressa consagração da idéia de que a responsabilidade civil não 

deve servir tão somente à compensação do dano sofrido, mas também à prevenção 

dos danos que estão por vir.

3.2 Noções conceituais da reparação dos danos morais 

Para melhor elucidação do tema estudado, fez-se necessária uma 

abordagem conceitual dos aspectos contidos na reparação de dano moral, sendo 

cabível uma breve abordagem dos conceitos pertinentes à matéria, a fim de 

estabelecer o que venha a ser o famigerado dano moral, antes de adentrar no 

equacionamento de todas as questões relacionadas com este, mais especificamente 

quanto à sua valoração.

Inicialmente, a ocorrência de um dano gerava na vítima um expediente de 

vingança em relação ao agressor, ou seja, a justiça era feita com as próprias mãos. 

Limitava-se à retribuição do mal pelo mal, conforme já abordado. 

Posteriormente, veio a fase da composição dos danos que num 

momento seguinte passava a contar com a intervenção do Estado ainda não de 
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uma maneira propriamente direta, pois este apenas limitava-se a não tomar a 

iniciativa de punir o ofensor, mas assegurava à vítima o direito de intentar contra 

este uma actio para obter sua condenação ao pagamento de determinada quantia 

como pena. Nesse momento, entretanto, ainda predominava a idéia, não do 

ressarcimento, mas, sobretudo, da função punitiva em relação à conduta do agente 

causador do dano.

Por conseguinte, a noção de reparação despontou, com a 

institucionalização da justiça na pessoa do Estado, surgindo como forma de 

compensar o dano ou restaurar a situação, os direitos lesados, não obstante, 

inicialmente, ter sido elaborada para reverter apenas os prejuízos patrimoniais como 

abordado anteriormente.

Somente quando o Estado assumiu a função de intervir direta e 

ostensivamente é que surgiu a ação de indenização. A responsabilidade civil tomou 

lugar ao lado da responsabilidade penal. Assim, a causa geradora da 

responsabilidade civil está no interesse em restabelecer o status quo ante 

econômico-jurídico afetado pelo dano.

A responsabilidade civil, um dos institutos centrais do Direito, atende a 

uma série de funções como a compensação do dano sofrido, a satisfação do 

ofendido, a punição do ofensor, a prevenção dos atos ilícitos e a distribuição dos 

prejuízos. 

Ressalte-se que reparação não significa apenas restaurar a situação 

anterior à lesão; poderá vir como sinônimo de compensação diante da existência de 

lesão impossível a ser desfeita, provocando dano; onde se enquadram 

perfeitamente as lesões ao patrimônio imaterial de indivíduos, englobando qualquer 

sofrimento que não seja produzido por perda de bens ou pecúlio. 

Na espécie, clarividente é a importância do dano como elemento da 

reparação, vez que este importa na existência do instituto. Isto se verifica no 

encadeamento lógico de idéias, sendo o dano, ofensa a direito de outrem surgida 
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por meio de ação ou omissão e, portanto, alheio à vontade do ofendido, que, por 

conseguinte, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou 

até dolosa, caso não haja concretizado ofensa a direito alheio. 

Nesse sentido, vale trazer à baila os ensinamentos do balizado Sérgio 

Cavalieri Filho, sumidade em responsabilidade civil, o qual elucida a questão, ao 

afirmar que, 

se o motorista, apesar de ter avançado o sinal, não atropela ninguém, nem 
bate em outro veículo; se o prédio desmorona por falta de conservação pelo 
proprietário, mas não atinge nenhuma pessoa ou outros bens, não haverá 
que indenizar, pelo menos a título de dano moral (CAVALIERI FILHO, 2002, 
p. 85)

Destarte, passa-se a análise do conceito de dano moral, pela ótica da 

Constituição Federal de 1988, já que a mesma foi responsável por mudanças 

estruturais no conceito e valores dos direitos individuais, provocando, inclusive, de 

forma expressa, infusão da chamada questão social, em nosso ordenamento jurídico.

A Constituição acautelou a dignidade do ser humano, dando por via de 

conseqüência, maior dimensão e alargamento à proteção ao patrimônio imaterial do 

homem, garantindo e preservando direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, 

à privacidade e aos demais direitos de personalidade.

Tamanha é a proteção constitucional aos direitos personalíssimos que, 

quando violados, cria-se a obrigação da reparação que decorre do próprio uso 

indevido deste, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo. 

Nessas hipóteses, o dano é a própria utilização indevida do direito personalíssimo, 

não sendo necessária a demonstração do prejuízo moral.

Dessa feita, por mais destituído de pecúnia que seja o individuo, este 

sempre será detentor de um universo de bens integrantes de seu ser, os quais 

constituem valores personalíssimos, cuja agressão resulta no dano moral. Logo, o 

dano moral é aquele que atinge a pessoa, provocando uma reação psicológica, 

causando-lhe aflição, rebaixamento moral, humilhação, degradação social, 

ignomínia, vergonha, vexame e outras dores desagradáveis produzidas na parte 

imaterial do ser humano.
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Árdua é a tarefa de conceituar a natureza jurídica da personalidade. Com 

isso, colhe-se a imperiosa necessidade de serem transcritos alguns conceitos 

estabelecidos por renomados doutrinadores, citados pelo doutor Rui Stocco, in 

verbis: 

Dano Moral - Lição de Aguiar Dias: O dano moral é o efeito não patrimonial 
da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente considerada. Lição 
de Savatier: Dano moral é todo o sofrimento humano que não é causado 
por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: Nos danos morais a 
esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial é o que, só 
atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio.15.

Sílvio de Salvo Venosa, ao discorrer sobre o tema, ensina: 

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 
vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque 
aumentam as dificuldades de estabelecer a justa recompensa pelo dano. 
Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável (VENOSA, 2003, p. 
39)

Para resumir e elucidar o conceito do dano moral, faz-se imperiosa a 

transcrição, com a devida licença, dos ensinamentos sempre oportunos do 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri 

Filho (2002, p. 86.): “o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, 

estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos”. 

Constata-se a ampla subjetividade dos conceitos inerentes ao dano 

moral, o que torna a tarefa de valorar o dano frente ao caso concreto, difícil e 

delicada, devendo ser considerada a condição econômica das partes, as 

circunstâncias em que ocorre o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do 

sofrimento, o caráter repressivo e pedagógico do instituto, além de propiciar à vítima 

uma satisfação, sem levá-la ao enriquecimento sem justa causa. 

Sendo assim, a quantificação de indenizações por danos morais é 

um procedimento bastante delicado, haja vista a ausência de critérios objetivos para 

o seu arbitramento, não podendo, o Poder Judiciário, dar guarida aos 

15  RDP 185/198 –  In: Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial - Rui Stocco - 
1994 - p. 395.
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aborrecimentos normais da vida cotidiana, aos pequenos dissabores gerados pelo 

convívio social, sob pena de se incentivar a tão falada e propagada INDÚSTRIA DO 

DANO MORAL, que vem sendo fomentada pela concessão de indenizações pelos 

mais corriqueiros aborrecimentos e, o que é mais grave, recaindo o ônus da 

condenação sobre quem não foi o causador do alegado dano, devendo tal pratica 

ser repudiada pelo Poder Judiciário. 

Essa preocupação quanto à fixação do quantum indenizatório ganha mais 

importância em virtude da vedação, no ordenamento jurídico brasileiro, ao 

enriquecimento sem causa dos indivíduos que muitas vezes adentram na máquina 

do Poder Judiciário como único objetivo de auferir algum lucro, indevidamente. 

Nesse sentindo arremata o professor e juiz aposentado, Silvio de Salvo 

Venosa. Confira-se: 

Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 
indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 
médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do 
excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem 
o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre à 
rudezas do destino. Nesse campo, não há formulas seguras para auxiliar o 
juiz. Cabe ao magistrado sentir a cada caso o pulsar da sociedade que o 
cerca. (VENOSA 2003, p. 39) 

A jurisprudência pátria também é pacifica nesse sentido:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ACAO REVISIONAL E DE EMBARGOS 
A EXECUCAO. CONTRATOS BANCARIOS. REPETICAO DO INDEBIT. 
ENCARGOS ILEGAIS. VEDACAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
INCIDENCIA DOS EUNCIADOS NS. 5, 7 E 211 DAS SUMULAS/STJ E 282, 
283 E 284 DA SUMULA/STF. RECURSO DESPROVIDO.
...
VI –  A pretensão de devolução dos valores pagos a maior, em virtude de 
expurgos de parcelas judicialmente declaradas ilegais, é cabível em 
virtude do principio que veda o enriquecimento sem causa, 
prescindindo da discussão a respeito de erro no pagamento16. Grifo nosso 
DIREITO ECONOMICO. CORRECAO MONETARIA ...AUTUACAO DO 
JUDICIARIO NO PLANO ECONOMICO...
I –  Ao Judiciário, uma vez acionado e tomando em consideração os fatos 
econômicos, incumbe aplicar as normas de regência, dando a essas 
inclusive exegese e sentido ajustados aos princípios gerais de direito, 
como o que veda o enriquecimento sem causa.17 Grifo nosso 

16 STJ, AgRg no RESP 327475/RS, quarta turma, DJ 18.02.2002, pg 00457
17 STJ, RESP 43055/SP, Corte Especial, DJ 20.02.1995
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Deve-se, frente ao caso concreto, desconsiderar o dano fundado em mera 

contrariedade. O dano para fins de reparação civil deve ser grave ao ponto que se 

justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

Nessa linha de idéias, só deve ser considerado como dano moral, a 

aflição, rebaixamento moral, humilhação, degradação social, ignomínia, vergonha, 

vexame e outras dores desagradáveis produzidas na parte imaterial do ser humano, 

conseqüências de um ataque à dignidade de alguém, quando estas fujam da 

normalidade, de forma a interferir no comportamento psicológico e social do 

individuo. 

Assim, para combater essa “indústria do dano moral” não é aceito para a 

sua caracterização o simples desgosto, as preocupações, os transtornos e 

desagrados decorrentes do cotidiano, da vida agitada dos grandes centros urbanos; 

essas simples contrariedades, que não ferem a dignidade dos indivíduos, não 

podem ser, de maneira nenhuma, indenizada, haja vista que os dissabores são 

decorrência do dia-a-dia agitado e conturbado no qual se vive a humanidade.

3.3 Critérios para fixação da indenização

Primeiramente, é importante investigar a existência da conduta ilícita (na 

esfera civil), da culpa ou dolo do agente agressor, salvo nas hipóteses de 

responsabilidade objetiva, do resultado lesivo e do nexo de causalidade, uma vez 

que, sem esses elementos, torna-se impossível ventilar a possibilidade de 

indenização.

A ilicitude é aquela relação de antagonismo, de contrariedade entre a 

conduta do agente e o ordenamento jurídico, ou seja, ordenamento jurídico de forma 

ampla, posto que a ilicitude não se resume a matéria penal mas, pode ter natureza 

também civil, administrativa, tributária, etc. A conduta ilícita, portanto, se caracteriza 

como sendo um ato contrário ao direito.
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A ilegalidade caracteriza-se como sendo uma ofensa ao que se encontra 

estabelecido em lei, em norma legal. Por isso, pode-se dizer que todo ato ilegal é 

também ilícito, porém, nem todo ato ilícito é ilegal. Na verdade, a ilegalidade é 

espécie do gênero ilicitude.

Ao definir determinada conduta com sendo ilegal, necessariamente, parte-

se do pressuposto de que a mesma também é ilícita, pois ao contrariar a norma, 

contraria, via de conseqüência, o ordenamento jurídico. A conduta ilegal é contrária à 

Lei, ao passo que a conduta ilícita é contrária ao direito, entendido este como sendo 

um conjunto de regras, positivadas ou não, usos e costumes, jurisprudência e 

princípios.

Desse modo, agindo o sujeito ativo com dolo ou culpa, excetos nos casos 

em que há a responsabilidade objetiva, como é a responsabilidade dos fornecedores 

de produtos e serviços, a responsabilidade do Estado, etc., em que o agente 

causador do dano vai responder pelos danos morais ou matérias causados 

independente de ter agido com dolo ou culpa, cabe averiguar se aludida conduta 

(ação ou omissão do agressor) tem, de fato, alguma relação com o dano 

ocasionado, para ser ressarcido, ou seja, deve estar presente uma ligação de causa 

e efeito entre a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vitima.

Feitas essas considerações cabe destacar, o animus do agente ao 

praticar determinada conduta, seja ela ilícita e/ou ilegal. 

Um indivíduo, ao realizar um ato, pode estar munido de uma vontade 

determinada à realização daquele objetivo lesivo ou, simplesmente por falta de certa 

diligência, sua atitude o leva à prática daquele ato.

O dolo, outrossim, é a vontade livre, consciente e deliberada dirigida a 

realizar determinada conduta. O momento intelectual do dolo, basicamente, diz 

respeito à situação fática em que se encontra o agente, devendo ter ele real 

consciência, ou seja, deve saber exatamente aquilo que faz. Não havendo essa 

consciência dos resultados lesivos de sua conduta, não se pode falar em dolo. O 

dolo seria, portanto, a violação deliberada, intencional, do dever jurídico.
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Outro elemento intrínseco do conceito de dolo é a vontade livre. Se o 

agente pratica um ato, desprovido de vontade porém, coagido a agir daquela forma, 

descaracterizado está o dolo. Ausente, portanto, a consciência ou a vontade, não 

com se falar se dolo. 

Na culpa, em contrapartida, o agente, ao realizar determinada conduta, 

age desprovido do dever objetivo de cuidado. Não há na culpa a vontade de causar 

o dano, mas, por inobservância do dever geral de cuidado, pratica-se um ato 

contrário ao direito. 

Ao agir de maneira culposa, o indivíduo guia a sua conduta à realização 

de um fim lícito, porém, por imprudência, imperícia ou negligência, dá causa a um 

resultado não querido, nem mesmo assumido. Esclarecedora é a definição de cada 

um desses conceitos. 

A imprudência consiste na prática de um ato perigoso sem os cuidados 

que o caso requer. Seria, dessa forma, um fazer alguma coisa. A negligência, por 

sua vez, é deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha. E, por fim, a 

imperícia se configura quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do 

agente para o exercício de arte ou profissão. Em geral, fala-se que a imperícia está 

ligada à profissão do agente.

Ademais, como elemento indispensável à determinação da conduta 

culposa, é a previsibilidade. Se o fato escapar totalmente à esfera de previsibilidade 

do agente, o resultado danoso não poderá ser atribuído a ele, mas, sim, ao caso 

fortuito ou força maior. 

Além disso, a doutrina também estabelece vários graus de culpa que irão 

implicar no montante a ser arbitrado quando da fixação da indenização pelo dano 

moral ocasionado.

Nesse sentido, leciona com maestria Silvio Rodrigues:
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A culpa grave é a decorrente da imprudência ou negligência grosseira, 
como a do motorista que dirige sem estar habilitado, ou a daquele que, em 
excesso de velocidade, atravessa um sinal de trânsito fechado. Costuma-se 
dizer que a culpa grave ao dolo se equipara. A culpa leve é aquela na qual 
um homem de prudência normal pode incorrer. E a culpa levíssima é aquela 
da qual mesmo um homem de extrema cautela não poderia deixar de 
escapar. (RODRIGUES, 2002, p. 148)

Entretanto, mais adiante, o mesmo autor determina que a importância de 

aludida classificação se dá apenas para a fixação do quantum indenizatório, haja 

vista que a obrigação de indenizar estará prevista em qualquer dos casos acima 

delineados, in verbis:

A distinção entre dolo e culpa, bem como entre os graus de culpa, de certo 
modo perde sua oportunidade. Isso porque, quer haja dolo, quer haja culpa 
grave, leve ou levíssima, o dever de reparar se manifesta com igual 
veemência, pois o legislador parece ter adotado a norma romana segundo a 
qual in Lex Aquilia et levíssima culpa venit. Ou seja, dentro da 
responsabilidade aquiliana, ainda que seja levíssima a culpa do agente 
causador do dano, cumpre-lhe indenizar a vítima.

Vê-se que o ponto diferenciador do dolo e da culpa (stricto sensu) situa-se 

basicamente no elemento volitivo. No primeiro, o resultado danoso se dá pelo fato 

de ter havido a realização de um ato de maneira livre, consciente e desejada na 

produção daquele resultado. Em contrapartida, na culpa o resultado danoso se 

efetiva, não por deliberação da pessoa que o pratica mas, porque, ela no momento 

da prática do ato não observou o dever geral de cuidado exigido para situação fática.

Além disso, quanto às características próprias do dano, para que a vítima 

possa ser devidamente indenizada, faz-se necessário que o dano seja certo, ou 

seja, quando não restem dúvidas quanto à sua existência, mesmo que ela só ocorra 

no futuro, não podendo ser indenizado aqueles danos baseados em eventualidades, 

em conjecturas. Entretanto, no caso de ser provável a existência do dano, possuindo 

assim, um certo grau de certeza, é possível o seu ressarcimento, posto que o dano, 

embora não seja certo, não chega a ser eventual e, muito menos, impossível; é a 

zona chamada de perdas de chances, como no caso da perda de filhos em tenra 

idade, que, no futuro, poderiam ajudar seus pais18.

Vale acrescentar que para a indenização do dano é necessária a 
18  ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS 

– INDENIZAÇÃO.
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subsistência do mesmo, não tendo sido, o ofendido, ressarcido se o dano já tiver 

sido reparado pelo ofensor; além de ser imprescindível que o dano seja próprio, 

pessoal, sempre relacionando com aquele que o pleiteia.

É importante salientar, ainda, que, para a caracterização do dano moral, é 

necessário que a ofensa cause angústia, sofrimento, aflição, dor, perturbação 

psíquica na pessoa do ofendido, devendo atingir a sua dignidade, a sua moral, o seu 

decoro, a sua honra, ou seja, para que possa ensejar um pedido de indenização, o 

dano moral deve gozar de uma certa importância, magnitude e repercussão 

subjetiva no ofendido.

Tais exigências se fazem necessárias em virtude da imensa quantidade 

de ações de indenizações que congestionam as prateleiras das varas judiciais em 

todo o País que não se baseiam em nenhum abalo, sofrimento por parte do 

ofendido; são ações relacionadas a “danos” que, de maneira nenhuma, atingiram a 

moral, a honra da suposta vítima; que são propostas com o único objetivo de auferir 

algum retorno financeiro, configurando-se a já comentada indústria do dano moral.

1. Pacificado o entendimento, no STJ e no STF, quanto ao cabimento de dano material em 
decorrência de acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho 
remunerado, em se tratando de família de baixa renda.

2. A jurisprudência do STJ sedimentou-se, ainda, no sentido de fixar a indenização por perda do pai 
ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente 
considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos e, a partir daí, pensão reduzida em 
2/3, até a idade provável da vítima, 65 anos.

3. Recurso parcialmente provido. (RESP 427842 / RJ, Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, DJ 04.10.2004 p. 23)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. 
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPATÍVEL. SITUAÇÃO ECONÔMICA. RÉU.

1. A perda precoce do filho em razão de omissão do Estado, configura hipótese de responsabilidade 
civil por danos morais, os quais devem ser arbitrados pelo juiz, de forma a amenizar a severa dor 
moral experimentada pela mãe.

2. O quantum a ser fixado na ação de indenização por danos morais deve assegurar a justa 
reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar 
enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade 
econômica do réu, tornando a condenação exemplar, suportável.

3. Recurso especial interposto com fulcro na alínea "c". Inexiste divergência entre o acórdão 
paradigma e o decisum atacado, haja vista que o primeiro visa assegurar a finalidade principal do 
dano moral, qual seja amenizar o dano sofrido sem o enriquecimento sem causa, o que ora foi 
garantido pelo segundo, ao arbitrar o valor de 400 salários mínimos. Ressalte-se, ainda, que apesar 
de conhecido o presente recurso, a análise do cotejo resta prejudicada, uma vez que os casos são 
diversos em face da diferença de capacidade econômica das famílias autônomas.

4. Recurso especial desprovido. Manutenção dos danos morais. (RESP 418502 / SP, Ministro LUIZ 
FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 30.09.2002 p. 196)
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Desse modo, a doutrina e a jurisprudência se viram obrigadas a adotar 

algumas medidas para barrar a expansão dessa prática absurda, em que alguns 

indivíduos, alegando o sofrimento de supostos danos morais, pleiteiam indenizações 

sem nenhuma razão. Neste sentido, vem decidindo o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal19. 

Com isso deve, o arbitramento da indenização por dano moral ser 

operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico 

das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da 

vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve, ela, contribuir para 

desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.

Inobstante tramitar na Câmara Federal o Projeto de Lei n.º 7124/02, do 

Senado Federal, visando disciplinar e impedir que o Poder Judiciário adote critérios 

variáveis para a imposição das indenizações por dano moral, não há preceito legal 

estabelecendo critérios objetivos para a fixação do montante da indenização a título 

de danos morais, razão pela qual deve o julgador, com prudente arbítrio, observar os 

critérios para arbitrar o "quantum".

Para atingir a indenização justa é imperioso que o valor arbitrado não seja 

elevado a ponto de culminar aumento patrimonial indevido ao lesado, nem 

demasiadamente inexpressivo, por desservir ao seu fim pedagógico ou por ser 

insuficiente a compensar o ofendido. Cabe ao Juiz abordar o caso concreto sob os 

seguintes critérios: Gravidade da falta cometida pelo ofensor; intensidade e duração 

19  “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇAO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ATRASO 
NO PAGAMENTO DE PARCELAS - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - ENVIO DE 
CARTA DE COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.O ENVIO DE CARTA DE 
COBRANÇA À RESIDÊNCIA DO AUTOR, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS, SOB PENA DE SE PERMITIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E FOMENTAR, 
ASSIM, O QUE SE DENOMINOU DE "INDÚSTRIA DO DANO MORAL". 2.Inexistente nos autos a 
comprovação do efetivo bloqueio do cartão de crédito do apelado, impedindo-o de realizar 
transações no comércio, não há se falar em dano moral. 3.Não se pode invocar, de outro giro, o 
comando normativo inserto no código de defesa do consumidor em seu art. 42, no que tange à 
cobrança de dívidas, porque a cobrança levada a efeito pela administradora do cartão não 
redundou na exposição do autor ao ridículo, ou foi o mesmo submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça. 4.Apelo conhecido e provido.” (TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, Apelação Cível 20000110888994, Relator do Processo: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 
Data de Julgamento: 11/03/2004)
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do sofrimento suportado pelo ofendido; capacidade econômica do ofensor e 

condições pessoais do ofendido.

Tendo em vista o caráter pedagógico da condenação, sanção exemplar, 

onde há emprego de dois valores para indenização: Satisfatória e compensatória ao 

ofendido, e punitiva ao ofensor, vez que objetiva puni-lo, de forma a inibir a prática 

de outras condutas ilícitas, entende-se que para a fixação de verba é necessário que 

o julgador proceda a uma avaliação sobre a proporção do dano.

Para tanto, como agitado acima, atentando-se às peculiaridades de 

cada caso, deve-se levar em consideração a gravidade objetiva da conduta do 

ofensor e a personalidade da vítima, considerando-se sua situação familiar e 

social e sua reputação, a gravidade da falta, e as condições do autor do ilícito, 

sendo que tais diretrizes só podem ser efetivamente analisadas e consideradas 

após a regular instrução do processo, em que tais elementos ressaem acabados 

e aferíveis.

Deve o juiz, no momento do arbitramento do quantum indenizatório, levar 

em consideração certas peculiaridades observadas no caso em apreço. Tais 

características servirão como uma espécie de régua para orientar o magistrado 

sobre quanto será o valor estipulado a título reparatório.

Alguns autores, como Antônio Jeová Santos (2001), asseveram que antes 

de ser valorado o dano, deve se atentar para qual elemento será utilizado como 

base de cálculo, sendo o salário mínimo o mais utilizado. Entretanto, faz-se mister a 

análise do caso concreto para saber-se qual base a utilizar.

Após estabelecida a base de cálculo, deve, então, o magistrado, se ater a 

observar quatro pontos a seguir dimensionados:

Inicialmente, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, já que 

a responsabilização pelo dano causado possui caráter tanto punitivo quanto 

satisfatório, não obstante a incansável discussão doutrinária que envolve o 
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assunto.

Neste aspecto, o juiz analisa em uma escala extremamente subjetiva, 

qual o nível de culpa com que agira o sujeito no momento da prática do ato 

delituoso. Justamente por ser irrelevante ao mundo jurídico, se o indivíduo houver 

praticado a conduta com culpa levíssima, isso será levado em conta quando da 

fixação do montante indenizatório, que será de menor monta.

Outro aspecto a ser observado é a intensidade e duração do abalo 

sofrido. Neste caso, o juiz analisa o “tamanho”  do sofrimento impingido ao sujeito 

passivo, bem como se foi transitório ou permanente. Obviamente, nas hipóteses em 

que o mal sofrido seja eterno, como a amputação de um braço ou a perda de um 

filho, os valores alcançados no arbitramento indenizatórios chegam a ser altíssimo 

se comparado à transitoriedade ínsita no dano estético oferecido pela fratura de um 

osso, por exemplo.

Nessa oportunidade, se é perquirido a intensidade da dor provocada pelo 

agente com sua conduta, como no caso da angústia causada por uma cicatriz no 

rosto de uma senhora de 65 anos ou uma modelo de 15 anos no auge de sua 

adolescência, faz-se claro que no último exemplo, a dor impingida foi mais intensa e, 

conseqüentemente, o valor arbitrado será maior.

Antônio Jeová Santos (2001, p.210) sugere, a título de exemplo, uma 

ordem de gradação de lesão moral, observe-se:

(...) A permanência da lesão do indivíduo ou a sua efemeridade serve para 
orientar o julgador, porque se a lesão permanecer, de forma indelével, a dor 
é mais intensa. Veja-se em tosco exemplo, a gradação da magnitude da 
lesão, por ordem de grandeza:
a) Perda de um filho;
b) Perda dos dois olhos;
c) Perda de apenas um olho; amputação da falange do dedo anular;
d) Abalo de crédito porque teve o nome lançado, indevidamente, no SPC 

ou SERASA. 

Ressalte-se que este elemento é muito subjetivo e varia com o 

entendimento do magistrado, não sendo possível estabelecer uma gradação de 
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danos morais considerados de per si.

Outra característica a ser levada em consideração é a capacidade 

econômica do agente causador do dano. Na realidade, deve se ater o juiz às 

condições sócio-econômicas do ofendido também, para evitar o enriquecimento 

ilícito e empobrecimento sem causa das partes.

Não é possível que se vitimize o agente causador do dano, aplicando-

lhe uma pena que seja impossível de pagar, visto à inexistência de bens em seu 

patrimônio incapazes de fazer o pagamento da quantia estipulada. Lembre-se que 

apesar da feição punitiva que possui a reparação civil, o caráter pedagógico deve se 

sobrepor sobre aquele, impondo-se ao agressor que pague a quantia suficiente que 

possa arcar de acordo com o seu padrão de vida.

E, por último, não menos importante, as condições pessoais do 

ofendido constituem critério bastante relevante e que devem ser analisadas pelo 

magistrado para que não haja valores discrepantes que não cumpram o seu papel 

indenizatório.

Isto se verifica na quantificação do dano moral sofrido, por exemplo, de 

uma pessoa que constantemente tem seus cheques levados a protesto. Apesar de 

que, segundo o posicionamento demonstrado nos tribunais, o dever de reparação por 

danos morais, pelo protesto indevido, não ser afastado por essa característica 

peculiar do ofendido na hipótese mencionada, isto servirá para formar o 

convencimento do magistrado, reduzindo o quantum indenizatório a um valor 

simbólico20.

Com efeito, não há como afirmar que uma pessoa com boa reputação 

na praça, que honre seus compromissos, ao ter seu cheque indevidamente 

20 “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 
EXISTÊNCIA DE PROTESTOS ANTERIORES. REDUÇÃO DO QUANTUM A VALOR SIMBÓLICO. 
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na linha dos precedentes desta Corte, o banco que leva 
a protesto título pago no vencimento responde pelos danos morais decorrentes. II - A existência 
de outros protestos em nome do postulante dos danos morais, no momento do protesto do 
título já pago, não exclui, no caso, a indenização, porém reduz esta a um valor simbólico” 
(STJ, AgRg no AG 430169 / MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 16.09.2002, p. 197) 
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protestado vá experimentar o mesmo prejuízo emocional, ou constrangimento 

psíquico, do que aquela que constantemente vê seu nome em rol de inadimplentes.

Destarte, dado o exacerbado subjetivismo que reveste o dano moral, a 

sua quantificação em pecúnia deve ser feito com extremo cuidado pelo magistrado e 

deverá levar em consideração os elementos dantes mencionados, quais sejam: o 

grau de reprovabilidade da conduta do agente, a intensidade e duração do 

abalo sofrido bem como as condições pessoais do ofendido.
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4  A DETERMINAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

4.1 Arbitramento do valor da indenização por dano moral

Como exposto anteriormente, o debate acerca do arbitramento do valor 

da indenização por dano moral ainda é uma constante na doutrina e na 

jurisprudência atuais, pois continua sendo bastante difícil estabelecer os parâmetros 

ideais à fixação da verba indenizatória no caso das lesões a direitos que não 

possuem, efetivamente, cunho patrimonial.

Contudo, independente da natureza do dano a ser ressarcido, ainda que o 

quantum indenizatório dificilmente represente exatamente aquilo que se perdeu, a 

justa indenização deve ser sempre buscada. A dificuldade de avaliação pecuniária 

não pode, pois, opor óbice à justa composição do dano.

Portanto, mormente nesses casos, é imprescindível que a apuração do 

montante indenizatório corresponda à quantia verdadeiramente devida, tendo em 

vista que a ofensa a esse tipo de bem chega a gerar efeitos muito mais gravosos do 

que a lesão a bens que possuem dimensão econômica ou patrimonial.

Desta feita, o valor apropriado para o ressarcimento do dano moral deve 

ser arbitrado observando os limites do bom-senso e da razoabilidade, tendo por fim 

último reestabelecer o equilíbrio entre as partes.

A quantia outorgada não pode ser ínfima, sendo inútil a coibir e reparar 

essas distorções, nem pode estabelecer valores inestimáveis, culminando em 

indenizações estratosféricas, levando o próprio Poder Judiciário a corroborar com o 

mau uso do direito de ação, consentindo no arbitramento de montantes 

completamente desarrazoados e ilegais. 

Nesse sentido, leciona o mestre Caio Mário da Silva Pereira:



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 do 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. Nem tão grande que se 
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 
inexpressiva. (PEREIRA, 1989, p. 67)

A orientação jurisprudencial, a seu turno, consagra alguns fatores que 

devem ser preponderantemente considerados quando do estabelecimento do 

quantum indenizatório relativo à reparação de danos morais.21

Assim, a doutrina e jurisprudência pátria destacam os elementos a serem 

considerados quando do arbitramento da indenização por dano moral: 

1) O nível sócio-econômico da parte autora;

2) O porte econômico do ofensor;

3) O grau de culpa ou dolo do ofensor, ressalvados os casos de responsabilidade 

objetiva, em que o agente responde independente da existência de dolo ou culpa 

em sua conduta.

O primeiro fator preponderante a ser observado quando da fixação da 

indenização é a condição particular e social do ofendido. Tal medida visa a evitar a 

conversão da ação indenizatória em instrumento de enriquecimento sem causa e de 

locupletamento indevido. 

Faz-se mister atentar, portanto, para o que se tem chamado de 

"vitimização no dano moral". Com efeito, diante da procedência de ações 

indenizatórias desmedidas, pleiteando verbas astronômicas, estas findam por lançar 

a pecha do ganho fácil sobre o nobre instituto da reparação civil, que deixa de ter o 

respeito e seriedade que sua natureza prescinde. Esta posição transparece em 

decisum proferido pela 4ª Turma do STJ, no REsp 8.768-SP22, tendo como relator o 
21  “Para a fixação do quantum em indenização por danos morais, devem ser levados em conta a 

capacidade econômica do agente, seu grau de dolo ou culpa, a posição social ou política do 
ofendido, a prova da dor’  (TAMG, Ap. 140.330-7, Rel. Juiz BRANDÃO TEIXEIRA, Ac. 05.11.92, 
DJMG, 19.03.93, pág. 09)." (3) 

22  “(...) A III Conferência Nacional de Desembargadores do Brasil, efetivada na Guanabara em 
dezembro de 1965, firmou entre as suas conclusões: 12ª - que o arbitramento do dano moral fosse 
apreciado ao inteiro arbítrio do Juiz (...)' (cf. Wilson Meio da Silva, ob. cit. Pág. 365). lrineu Antônio 
Pedrotti, acima citado, lembra que ‘o juiz, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a 
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Ministro Barros Monteiro, sendo transcrito o trecho relacionado especificamente à 

quantificação do dano moral (ADV, 1992, p. 168):

(...) A III Conferência Nacional de Desembargadores do Brasil, efetivada na 
Guanabara em dezembro de 1965, firmou entre as suas conclusões: 12ª - 
que o arbitramento do dano moral fosse apreciado ao inteiro arbítrio do Juiz 
(...)' (cf. Wilson Meio da Silva, ob. cit. Pág. 365). lrineu Antônio Pedrotti, 
acima citado, lembra que ‘o juiz, ao apreciar o caso concreto submetido a 
exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, 
à luz das provas que foram produzidas. (...) Ainda é de ter-se presente 
que o Anteprojeto do Código de Obrigações de 1941 (Orozimbo 
Nonato, Hahnemann Guimarães, Philadelpho Azevedo) recomendava 
que a reparação por dano moral deveria ser ‘moderadamente 
arbitrada'. Essa moderação tem por finalidade evitar a perspectiva 
de lucro fácil generoso, enfim, do locupletamento indevido. 

Também não se pode olvidar que a reparação deve servir à compensação 

do dano, pois a razão da reparação não está no patrimônio, mas na dignidade da 

pessoa ofendida ou na honra afrontada. Assim, para se amenizar as conseqüências 

do dano, não deve ser arbitrado um valor mínimo, insignificante à reparação da 

lesão sofrida pelo ofendido. 

O segundo elemento a ser considerado é a condição econômica do 

ofensor. Assim, a reparação deve também ser medida em face da capacidade 

econômica, patrimonial e social deste, de modo a dissuadir e a desestimular futuras 

condutas lesivas praticadas em casos semelhantes.

Em tal hipótese, o quantum indenizatório assume função pedagógica, 

qual seja, a de desestimular a prática moralmente danosa, não devendo a 

condenação do réu se dar em valores irrisórios, sendo a quantia a ser indenizada 

meramente simbólica.  Nesse sentido, assevera Clayton Reis:

Não resta dúvida de que a função de dissuasão é importante enquanto seja 
capaz de produzir efeitos no espírito do lesionador, uma vez que concorre 
para a mudança do seu comportamento ofensivo no que tange à prática de 
novos atos antijurídicos. Assim, tendo conhecimento antecipado das 
conseqüências que o seu ato danoso será capaz de produzir, bem como 

entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que foram 
produzidas. (...) Ainda é de ter-se presente que o Anteprojeto do Código de Obrigações de 
1941 (Orozimbo Nonato, Hahnemann Guimarães, Philadelpho Azevedo) recomendava que a 
reparação por dano moral deveria ser ‘moderadamente arbitrada'.Essa moderação tem por 
finalidade evitar a perspectiva de lucro fácil generoso, enfim, do locupletamento indevido. 
"(Destacado)
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dos inevitáveis resultados sobre a sua pessoa e patrimônio, o agente 
lesionador avaliará o seu comportamento anti-social de forma a refreá-lo, 
evitando novos agravos a outrem. (REIS, 2003, p. 161)

Deve atentar-se, ainda, para um terceiro objetivo da indenização, qual seja o 

de punir aquele que causa um dano moral a outrem, atendendo ao chamado prazer 

compensatório ou lenitivo, pois, deixar o causador do dano moral sem punição só o 

estimula à irresponsabilidade e à impunidade.

Portanto, a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação 

ao lesado e em adequado desestímulo ao lesante, devendo haver a conjugação de 

três fatores quando da fixação do valor devido: a compensação do dano, a 

dissuasão de futuras condutas lesivas e a punição do ofensor.

Um outro critério a ser considerado quando do arbitramento do dano 

moral é o grau de culpa ou dolo do ofensor, ressalvados as hipóteses de 

responsabilidade objetiva, sendo de igual modo relevante as circunstâncias em que 

se deu a ofensa. Logo, a dor, a angústia, a humilhação, a aflição física ou espiritual, 

e os padecimentos causados pelo evento de natureza danosa, bem como as 

seqüelas que afetam a vítima também são importantes para a determinação do 

quantum a ser pago.

Desta feita, a conduta realizada com um propósito doloso deve ser mais 

severamente punida do que aquela que ocorreu de forma acidental. O arbitramento 

deve, pois, ser proporcional ao grau de culpa do ofensor.

Entretanto, o mestre Silvo de Salvo Venosa ressalva:

O grau de culpa, em tese, não deve influir nos limites da indenização. A 
culpa levíssima obrigará a indenizar por vezes prejuízos vultosos. A regra 
tradicional é de que a indenização se mede pelo dano e não pelo grau de 
culpa. O atual Código Civil, como já apontamos, no art. 944, parágrafo 
único, atento a essa problemática, expressa: ‘Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
eqüitativamente, a indenização’. (VENOSA, 2004, p.246)

Todavia, a disposição legal supramencionada só corrobora o 

entendimento de que o grau de culpa do ofensor também será considerado quando 
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da fixação do montante devido à vítima. Ademais, tal critério é aceito pelo próprio 

Supremo Tribunal de Justiça, consoante o julgado dantes colacionado. Isso não 

exclui, de forma alguma, a limitação do quantum ao dano efetivamente comprovado, 

sendo um imperativo do caput do artigo 944 do referido estatuto legal, que assevera 

que a indenização mede-se pela extensão do dano.

Assim, frente aos parâmetros apontados pela doutrina e jurisprudência, 

deve o julgador, ao estabelecer o quantum debeatur, basear-se em critérios 

objetivos evitando, por conseguinte, valores aleatórios dispostos pelo mero arbítrio 

do juiz.

Logo, em virtude de o julgador exercer um papel fundamental na justa 

composição do dano, deve o magistrado aplicar, além dos critérios técnicos, todo o 

seu conhecimento e formação cultural, exercendo a sua função consoante os 

ditames da justiça social de forma a dar uma resposta satisfatória a toda sociedade.

Ressalte-se, ainda, a importância da sensibilidade do juiz em sua 

atuação, pois deve este atentar às peculiaridades de cada caso concreto, à situação 

particular de cada uma das partes, bem como ao contexto fático apresentado, 

proferindo as suas decisões consoante o bom sendo, a razoabilidade e a 

proporcionalidade, novos valores impostos ao julgador que servirão à estimativa da 

justa indenização.

Vale salientar, por fim, a existência de um Projeto de Lei de número 

150/99 que tramita no Senado Federal, o qual procura estabelecer valores fixos para 

a indenização do dano moral sofrido, em semelhança com a Lei de Imprensa, que 

prevê um sistema tarifado para a fixação da indenização por dano moral

Todavia, essa não seria uma solução satisfatória, haja vista que é 

bastante relevante, quando da fixação da verba indenizatória, atentar para as 

peculiaridades de cada caso em particular, conforme já demonstrado.
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5  CONCLUSÃO

A justa reparação por dano moral somente se concretiza quando o 

aplicador da lei se mostra apto a mensurar os critérios técnicos, frente ao caso 

concreto, por conseguinte, fundamentando sua decisão e abreviando o 

procedimento, com segurança, na busca da satisfação do direito pleiteado e sem 

promover abuso, respeitando, assim, o principio do não enriquecimento sem justa 

causa.

Com isso, não há lugar no ordenamento jurídico brasileiro às vultosas 

somas em dinheiro arbitradas a título de indenização por danos morais, fomentando 

a já delineada indústria do dano moral, verdadeiras aventuras jurídicas que povoam 

os tribunais brasileiros.

Sem esquecer, ademais, dos pedidos de reparação fundados em 

acontecimentos que, de fato, não operam nenhum prejuízo de ordem emocional ao 

indivíduo agredido, quando se levam à apreciação pelo Judiciário de dissabores 

diários ou fatos comezinhos que, conforme aqui explanado, não originam o dever de 

indenizar.

Inclusive, repisando momentos dantes mencionados, para que não haja 

uma grande avalanche de pedidos indenizatórios nos tribunais, devem, os 

magistrados, agir com estrita observância aos casos concretos que se lhes 

apresentam, afastando, logo de imediato, os valores estratosféricos requeridos.

Afinal, é de conhecimento geral que é lícito ao advogado da parte 

requerer qualquer coisa, enquanto, ao juiz compete acolher ou não o pleito 

formulado pelo autor.

Situa-se nas mãos dos juízes o poder para diminuição dessas aventuras 

jurídicas, com vistas de desobstrução do Judiciário, que se encontra abarrotado de 



processos, muitos com pedido de ressarcimento por supostos danos morais, que na 

realidade não são indenizáveis.

Saliente-se o extremado subjetivismo de que se reveste o arbitramento do 

valor indenizatório, assim como também o casuísmo desse mister, visto que devem 

ser observadas todas as circunstâncias fáticas e pessoais que circundam o ato que 

originou o abalo emocional.

E não somente tais elementos devem ser analisados, toda a situação que 

deu origem ao pleito levado a Juízo deve ser detalhada, com vistas de que não seja 

estipulada uma quantia que não corresponda ao caso concreto, e que não possa ser 

adimplida pelo agressor.

Ora, não há razão de que seja arbitrada quantia que não possa ser paga 

pelo ofensor. Assim, o processo não será efetivo e nem cumprirá, o ressarcimento, a 

sua função pedagógica, com o que restará frustrado o interesse do ressarcimento do 

dano moral.

Portanto, como afirmado exaustivamente, apenas haverá a estipulação 

justa e eficaz do valor indenizatório por danos morais, se observados todos os 

critérios pormenorizados anteriormente, bem como se for afastada a 

responsabilização civil por meros atos do cotidiano.
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