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RESUMO 

 

A disciplina da responsabilidade civil, ao longo dos últimos séculos, foi um dos 
campos do Direito que mais sofreu modificações em suas bases para adaptar-se às 
necessidades sociais de cada período histórico. Se na linha do tempo marcada pela 
sociedade agrária, pelo Estado Liberal e, posteriormente, pelo Estado Social, a 
teoria da responsabilidade civil, ainda que alterando seus pressupostos, prosseguiu 
com o objetivo de reparar as vítimas de danos injustos, tendo, sua função 
preponderante, demarcada pela reparação, esse paradigma não mais se sustenta 
atualmente. Com a consagração de um mercado global de consumo e a 
caracterização de uma sociedade de massas, a disciplina da responsabilidade civil 
tornou-se insuficiente em sua função reparatória, sendo premissa dos novos tempos 
a prevenção dos danos, antes de sua tão-só reparação. A presente pesquisa 
delineia os contornos da teoria da responsabilidade civil tradicional, desenvolvida no 
ramo do direito civil, até a sua entrada no microssistema de defesa do consumidor, 
marcadamente o último passo de sua evolução. Em seguida, ultrapassa as fronteiras 
demarcadas pelos fundamentos dessa disciplina e adentra ao terreno pertencente 
ao instituto do dano moral, meio em que a função preventiva, atualmente, encontra 
espaço livre para atuar. Nesse sentido, este estudo demonstra que, sob o 
fundamento de uma efetiva prevenção de danos, consagrada pelo Código de Defesa 
do Consumidor, a doutrina e a jurisprudência pátrias cunharam, no Direito brasileiro, 
uma função punitiva desempenhada pelo instituto do dano moral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Dano moral. 

Função Punitiva.  
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RIASSUNTO 

 

La disciplina della responsabilità civile, nel corso degli ultimi secoli, è stata uno dei 
settori del diritto che hanno subito cambiamenti di piùnella loro basi tramite adattarsi 
ai bisogni sociali di ogni periodo storico. Se nella linea del tempo segnata da società 
agricola, lo Stato liberale e più tardi lo Stato sociale, la teoria di responsabilità, anche 
cambiando le loro ipotesi, ha proseguito al fine di porre riparazione alle vittime di un 
danno ingiusto, avendo la loro funzione preponderante delimitata dalla riparazione, 
questo paradigma oramai non regge più. Con la consacrazione di un mercato di 
consumo globale e la caratterizzazione di una società di massa, la disciplina della 
responsabilità civile ha diventato insufficiente nella sua funzione di recupero, essere 
la premessa dei tempi nuovi prevenire dei danni prima che il suo modo di sola 
riparazione. La presente ricerca delinea i contorni della teoria tradizionale della 
responsabilità, sviluppata in ramo del diritto civile, fino al suo ingresso nel 
microsistema di tutela dei consumatori, marcatamente l'ultimo passo nella sua 
evoluzione. Poi, oltre i confini delimitati dai fondamenti della disciplina ed entra nel 
terreno appartenente al danno morale, luogo en cui la funzione preventiva, oramai, 
trova spazio libero per agire.In questo senso, il presente studio dimostra che, sotto il 
fondamento di una efficace prevenzione dei dann ci, sancito Codice di Difensa del 
Consumatore, dottrina e giurisprudenza patrie coniate, secondo la legge brasiliana, 
una funzione punitiva eseguita dall'Istituto per danno morale.  

 

PAROLE CHIAVE: Diritto del consumatore. Responsabilità. Danno morale. Funzione 
punitiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XXI é marcado pela sociedade globalizada de consumo, em que a 

face despersonalizada dos agentes participantes desse movimento ultrapassam as 

fronteiras do espaço e do tempo. Os fornecedores dos objetos de consumo 

compõem uma extensa e complexa teia de profissionais, os quais, em sua grande 

maioria, jamais tiveram contato direto com seus consumidores.  

Também como característica deste tempo, a falha advinda de alguma das 

fases de produção ou de comercialização dos objetos de consumo tem o poder e a 

dimensão de lesionar ou submeter a risco número determinado ou indeterminável de 

consumidores, sejam eles padrões ou equiparados. A teoria tradicional da 

responsabilidade civil, nesse contexto, torna-se ultrapassada, insuficiente a proteger 

esses novos sujeitos do Direito, pertencentes à órbita do microssistema de defesa 

do consumidor.  

 Através da construção de uma doutrina contemporânea, intitulada de “teoria 

da qualidade”, os componentes da teoria tradicional da responsabilidade civil 

puderam ser adaptados a esta posterior realidade, de modo a tornar possível a 

utilização de mecanismos jurídicos aptos a protegerem os consumidores vítimas de 

falhas do produto ou da prestação dos serviços, sejam elas de ordem qualitativa, 

quantitativa ou informacional e, ainda, em maior grau, que ponham em risco a saúde 

e a segurança dessas pessoas. 

Trata-se, essa perspectiva, do cumprimento da função essencial da disciplina 

da responsabilidade civil, a qual, ainda que inserida em outra órbita jurídica, visa 

obter a reparação das pessoas frente aos danos injustos suportados ao longo de 

suas vidas. Na esfera do direito do consumidor, trata, essa função, de reparar os 

consumidores pelos danos patrimoniais e/ou morais que sofreram em decorrência da 

falha de seus objetos de consumo, dos vícios e defeitos constatados. 

O Código de Defesa do Consumidor apresentou inovações à teoria da 

responsabilidade civil, a serem aplicadas no novo microssistema: os consumidores 

têm, na qualidade de direitos básicos, não só a efetiva reparação de seus danos, 
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mas, ainda, a prevenção deles. Ainda, esses danos não apenas vertem-se ao 

paradigma individual, mas, também, à tutela coletiva.  

Assim, parcela considerável da doutrina e da jurisprudência pátrias visam 

promover a efetiva prevenção dos danos não apenas através de políticas e atitudes 

anteriores à ocorrência deles, de modo a evitá-los, mas, também, como uma função 

preventiva ao mecanismo da responsabilidade civil, buscando dissuadir diretamente 

o fornecedor que agiu incorretamente em sua atividade, bem como tornar a sua falha 

um exemplo a não ser seguido pelos demais fornecedores no mercado de consumo.  

A partir da referida perspectiva, os juristas não criaram, em torno dessa nova 

função, um instrumento jurídico apto a torná-la legítima, ao lado das reparações a 

títulos de dano patrimonial e moral. Ao contrário, preocuparam-se em inseri-la a 

instituto jurídico já consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, nessa medida 

solucionando um compromisso com o legislador consumerista e provocando, de 

outro lado, desordem ao instituto jurídico invadido. 

É, nesse viés, que a função preventiva dos danos, no microssistema de 

defesa do consumidor, encontra o instituto do dano moral. A justificativa da presente 

pesquisa dá-se pela junção desses dois elementos no direito consumerista: a função 

preventiva da responsabilidade civil e o inconsistente delineamento do instituto do 

dano moral no direito brasileiro – os quais, somados, flagrantemente evidenciam, na 

jurisprudência pátria, o caráter punitivo do dano moral em face dos fornecedores do 

mercado de consumo.  

Dessarte, o presente estudo foi elaborado em duas partes: a primeira, trata 

sobre a teoria da responsabilidade civil no Direito brasileiro, por meio de uma análise 

sobre os momentos históricos que desencadearam a enunciação dos pressupostos 

dessa disciplina, por vezes mais rígidos, outras vezes mais flexíveis, a depender dos 

valores promovidos em cada tempo. Em seguida, foi delineada a teoria da 

responsabilidade civil de consumo, consubstanciada por uma adaptação da teoria 

tradicional às peculiaridades do microssistema de defesa do consumidor, através da 

disposição de duas vertentes: a responsabilidade civil de consumo pelo fato do 

produto e do serviço e a responsabilidade civil de consumo pelo vício do produto e 

do serviço. Por fim, foram dissertadas as funções estabelecidas pelo Código de 
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Defesa do Consumidor à teoria da responsabilidade civil, bem como a sua aplicação, 

hoje, no interior do instituto do dano moral.  

Na segunda parte da pesquisa, em razão de a função preventiva da 

responsabilidade civil estar sendo desempenhada pelo dano moral, é sobre este 

instituto, especificamente, que o conteúdo desta parte trata. Primeiramente, é 

abordada a inserção da categoria de danos extrapatrimoniais na ordem jurídica 

brasileira, passando, em seguida, à análise de seu significado, principalmente, após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, há a inserção dos 

danos morais na perspectiva do direito do consumidor, ambiente que lhe acrescenta, 

além de seu sentido original, outra margem de proteção.  

Em seguida, há breve análise da categoria de danos morais coletivos, 

inovação trazida pelo CDC ao ordenamento jurídico brasileiro, tutela que abrange os 

interesses transindividuais. Por fim, foram apuradas jurisprudências recentes das 

Turmas Recursais Cíveis e das Câmaras Cíveis, ambas do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de demonstrar a criação de uma função 

punitiva às indenizações a título de dano moral, individual e coletivo, no mais das 

vezes concedida para punir os fornecedores pela prática de desrespeito e de 

descuido para com seus consumidores.  

Cumpre referir, por fim, que esta pesquisa não tem o condão de esgotar a 

análise da temática proposta, uma vez que se trata de assunto denso, complexo e 

ainda carente de discussões mais profundas pelos seus estudiosos e aplicadores. 

Noutra perspectiva, este estudo tem a pretensão de promover a reflexão dos 

acadêmicos acerca da direção que o instituto do dano moral percorre, bem como os 

prejuízos que esse caminho lhe confere, de insegurança e de banalização. E, ainda, 

sobre a possibilidade ou necessidade de os juristas, de uma vez por todas, 

admitirem a construção de um mecanismo jurídico que venha a substituir o papel do 

dano moral nessa tentativa de dissuadir os fornecedores a não mais cometerem o 

descaso e o desrespeito ao consumidor, tudo em nome da lucratividade de suas 

estratégias econômicas. 
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PARTE I: A (RENOVADA) RESPONSABILIDADE CIVIL NO MICROSSISTEMA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

1. Breves considerações sobre a crise da responsabilidade civil tradicional frente à 

sociedade pós-industrial:  

 

Em uma sociedade marcadamente liberalista e individualista, como aquela 

vigente no decorrer do século XIX, em que a propriedade privada e a autonomia da 

vontade representavam os valores tônicos à época, interessantes a atender às 

regras daquele jogo1, não se importavam, os indivíduos, em invadir a esfera jurídica 

alheia, em nome de tal autonomia e liberdade imperantes2. Nesse sentido, e de 

modo a garantir a segurança necessária àquele tempo, em termos de 

Responsabilidade Civil, os juristas consagraram, predominantemente, a teoria da 

culpa como fundamento da disciplina de responsabilidade civil tradicional3. 

 O Código Civil de 1916, já ultrapassado quando de sua introdução no sistema 

jurídico brasileiro4, viera à regular as relações jurídicas da sociedade anteriormente 

vislumbrada5. Para aquele Código, o qual detinha a importância máxima de um 

sistema, a ponto de ser chamado de “Constituição do Direito Privado”6, a teoria da 

responsabilidade civil tradicional apenas desencadeava a obrigação de indenizar 

                                                           
1
    TIMM, Luciano Benetti. Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da culpa 

ao risco. In: Revista de Direito do Consumidor, v. 14, n. 55, p. 153. 
2
    SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 12.  
3
    CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 23.  
4
    SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 67. 

5
    Para GONÇALVES, Thiago Moraes. O caso fortuito e a força maior frente à responsabilização 

objetiva pelo risco da atividade na sociedade contemporânea. In: Revista de Direito Privado, ano 
12, n. 47, jul-set, 2011, p. 65, “O que era antes uma sociedade agrária, tradicional, organizada em 
torno de valores familiares, com produção voltada quase que exclusivamente para o 
autossustento, ganhou novas e marcantes feições”.  

6
    A esse respeito, a obra de TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 

1999. 
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quando determinado indivíduo violasse dever jurídico preexistente e causasse dano 

– bem como restasse provado, pela vítima, a culpa do agente ofensor7.  

 Até determinado momento histórico, ainda que tal ônus de provar a culpa do 

ofensor não representasse tarefa simples, de todo tal carga probatória não se 

mostrava, ainda, irrazoável 8 . O que se quer dizer, nesse sentido, é que até 

determinado ponto, havia a identificação dos indivíduos, eram claros os seus papeis 

nessa relação, contratual ou não, bem como melhor poderia ser identificado o nexo 

causal entre a conduta e o dano9.  

 Até então, a priori, essa relação jurídica que poderia nascer de um 

desequilíbrio jurídico-econômico entre dois sujeitos, decorrente de dever jurídico 

preexistente violado 10 , dava-se em contexto diverso do atual, uma vez que a 

igualdade celebrada por aqueles tempos detinha apenas sua face formal, 

entendendo-se como iguais todos os indivíduos daquela sociedade, fossem eles 

ricos ou pobres11. Em regra, portanto, tais situações subsumiam-se no teor do artigo 

159, do Código Civil anterior, a desencadear a responsabilidade civil subjetiva12.  

 Essa teoria era predominante no sistema jurídico brasileiro, mas não em 

relação à totalidade dos casos, vez que, em situações taxativamente consideradas 

na lei, admitia-se, excepcionalmente, a responsabilidade presumida e, também, a 

responsabilidade civil objetiva 13 . A esse respeito, vale mencionar, o Decreto nº 

2.681, de 1912, anteriormente à Legislação Civil de 1916, que, já inovadora ao seu 

tempo, abarcou, em seu teor, a culpa presumida das estradas de ferro em caso de 

perda total ou parcial, furto ou avaria das mercadorias que recebessem para 

transportar e, também, dos danos causados aos passageiros que resultassem em 
                                                           
7
    CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 19. 
8
    SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 17. 
9
   GONÇALVES, Thiago Moraes. O caso fortuito e a força maior frente à responsabilização objetiva 

pelo risco da atividade na sociedade contemporânea. In: Revista de Direito Privado, ano 12, n. 
47, jul-set, 2011, p. 66. 

10
   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 02.  
11

   ANDRIGHI, Fátima Nancy. Fundamentos atuais da responsabilidade na ordem civil-constitucional. 
O papel da jurisprudência na concretização das cláusulas gerais. In: Temas de responsabilidade 
civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 160.  

12
BRASIL. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 18 jun. 2014. 

13
   SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 67-68.  
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morte, ferimento ou lesão corpórea, assim como a responsabilidade civil 

independentemente de culpa em relação aos danos causados aos proprietários 

marginais às estradas de ferro, demonstrando, assim, a modernidade de seu 

conteúdo, de modo a garantir que as vítimas fossem indenizadas por danos que 

dificilmente poderiam comprovar terem sofrido por culpa de seus ofensores14.  

 O Código Civil de 1916 perdera a oportunidade de se mostrar mais 

atualizado, tendo seu Projeto sido editado naquela sociedade que não mais existia 

quando de sua promulgação.  

Assim, em meados do século XIX, com o surto da industrialização, chamada 

de “era do maquinismo”15, parte considerável dos indivíduos e suas famílias que 

viviam no campo, e trabalhando para seu próprio sustento, deslocaram-se às 

cidades, as quais, todavia, pouco desenvolvidas encontravam-se para receber 

tamanha demanda da população16.  

 Surgiram as primeiras indústrias, fábricas de produções, e, com elas, novas 

estradas de ferro, transportes urbanos, empresas de mineração etc. Como 

decorrência inevitável desse progresso, em contrapartida, passaram a existir os 

acidentes de trabalho, os danos decorrentes dos produtos industrializados, bem 

como do trânsito urbano, entre tantos outros, próprios dessa nova era que passara a 

se consolidar17.  

 O Código Civil de 1916, que nessa nova perspectiva deveria ter 

protagonizado a tutela jurídico-econômica dos indivíduos, mediante o mecanismo da 

responsabilidade civil, pouco atuou nesse espaço social, presenciando, omisso, 

cenário de intensa desproteção aos indivíduos, que, tendo sofrido violentas 

violações, principalmente em suas esferas físicas (em seus ambientes de trabalho, 

por exemplo), na maioria das vezes, em razão de suas vulnerabilidades, não 

                                                           
14

   GIORDANI, José Acir Lessa. Responsabilidade civil objetiva genérica no direito brasileiro: 100 
anos de atraso. In: Temas de responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). 
Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 247-248.  

15
   FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código. In: SARLET, Ingo Wolfgang 

(Org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 177.  
16

   SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade civil sem culpa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 
25. 

17
   GIORDANI, José Acir Lessa. Responsabilidade civil objetiva genérica no direito brasileiro: 100 

anos de atraso. In: Temas de responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). 
Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 242. 
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logravam êxito em comprovar a culpa de seus empregadores18. Esse fenômeno 

tornara-se cada vez mais comum, uma vez que, na grande maioria das ocorrências 

de dano, tratava-se de ofensor mais forte, de vítima vulnerável – de relação jurídica 

evidentemente desigual19.  

 Leis esparsas foram editadas na tentativa de melhor salvaguardar aquela 

sociedade que se deparava em verdadeiro descompasso com o Código Civil de 

1916, como a Lei nº 7.036/1944, referente aos acidentes de trabalho; a Lei nº 

6.453/1977, sobre a responsabilidade civil decorrente de danos nucleares; e a Lei nº 

7.565/1986, que instituiu o Código Brasileiro de Aeronáutica 20 . Ainda que tais 

legislações houvessem contribuído para a melhor proteção e menor injustiça de tais 

situações que ficavam desprotegidas pela ordem jurídica até então, pouco serviram 

para modificar a mentalidade daqueles juristas que enxergavam no elemento da 

culpa toda a essência da teoria da responsabilidade civil tradicional21. 

 A jurisprudência, em passos lentos, com resistência em relação ao abandono 

da culpa e adoção de uma teoria de responsabilidade civil propriamente objetiva, em 

seus julgados, admitiu, progressivamente, a existência de culpa presumida em 

determinados casos22, em outros flexibilizando o conteúdo do ato ilícito, de modo a 

consentir com a compreensão objetiva desse elemento, não mais baseado no 

caráter psicológico do agente ofensor, mas, sim, da antijuridicidade da conduta tão 

somente, facilitando, assim, a comprovação, pela vítima, dessa responsabilização23. 

 A resistência dos juristas em substituir o elemento da culpa por outro artifício 

que se tornasse mais benéfico às vítimas daquele novo contexto social teve, em 

certo momento, que ceder, para que o instituto da responsabilidade civil não se 

                                                           
18

   GONÇALVES, Thiago Moraes. O caso fortuito e a força maior frente à responsabilização objetiva 
pelo risco da atividade na sociedade contemporânea. In: Revista de Direito Privado, ano 12, n. 
47, jul-set, 2011, p. 67. 

19
   GIORDANI, José Acir Lessa. Responsabilidade civil objetiva genérica no direito brasileiro: 100 

anos de atraso. In: Temas de responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). 
Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 248.  

20
   SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 20 
21

   SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 42. 

22
   SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 31.  
23

   FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código. In: SARLET, Ingo Wolfgang 
(Org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 175. 
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tornasse disciplina vã àquela sociedade, mero instrumento jurídico consagrado na 

lei, porém inaplicável aos fatos sociais, aos anseios e às necessidades daquela 

sociedade pós-industrial24.  

 

2. O reflexo da sociedade: a necessária flexibilização dos elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil tradicional: 

 

 Na constante atuação jurisprudencial, no sentido de estender o conteúdo da 

teoria da culpa, para recepcionar as diversas violações a deveres jurídicos 

preexistentes, cada vez mais comuns na sociedade pós-industrial, os juristas, a certa 

altura, tiveram, de vez, que ceder àquela responsabilidade civil de caráter 

dominantemente subjetivo 25 . Entretanto, apenas remover a culpa do rol de 

pressupostos da teoria da responsabilidade civil não representaria a forma mais 

adequada a resolver a questão.  

Foi nesse ínterim que a discussão acerca da teoria da culpa, paulatinamente, 

passou a ser substituída pelos primeiros contornos da teoria do risco, elemento que, 

durante momento decisivo da evolução da teoria da responsabilidade civil, serviu de 

pilar fundamental para a abertura do sistema a novas incidências da 

responsabilidade civil objetiva no ordenamento jurídico brasileiro26. Cada vez mais 

insuficiente para abarcar as situações sociais trazidas pelos novos tempos, a 

responsabilidade civil subjetiva abriu espaço para a concepção de novas teorias que 

serviram para admitir a responsabilidade civil objetiva a esses casos até então 

desprotegidos, alheios à ordem jurídica, porém absolutamente prejudiciais e 

ofensivos às vítimas dos novos danos27. 

                                                           
24

   GONÇALVES, Thiago Moraes. O caso fortuito e a força maior frente à responsabilização objetiva 
pelo risco da atividade na sociedade contemporânea. In: Revista de Direito Privado, ano 12, n. 
47, jul-set, 2011, p. 66. 

25
   FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código. In: SARLET, Ingo Wolfgang 

(Org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 177. 
26

   SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 46.  

27
   Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da reparação à 

diluição dos danos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 18. 
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 A teoria do risco, desenvolvida, inicialmente, pelos juristas franceses, carrega 

em sua essência a noção de perigo, de potencial danoso, de atividade que, uma vez 

desenvolvida, acarreta periculosidade automática, própria de sua natureza 28 . 

Conforme compreensão doutrinária, tais atividades, decorrentes de uma sociedade 

em constante desenvolvimento, não hão de ser tolhidas; porém, para que possam 

exercer suas funções, devem andar na sombra de um dever de segurança, o qual 

impeça, na medida do possível, a ocorrência de danos – sob pena, pois, de incorrer 

no dever de indenizar29. 

Tal teoria resultou em diversos desdobramentos, sobretudo em relação ao 

próprio fenômeno da abrangência de risco, criando a teoria do risco integral, do risco 

proveito, do risco profissional, do risco excepcional, do risco criado etc30. Tratou-se, 

nesse sentido, da construção evolutiva da teoria tradicional da responsabilidade civil, 

de maneira a abarcar, em seu novo conteúdo, ferramentas importantes à 

compreensão dos novos danos.  

Nesse período, a teoria da responsabilidade civil objetiva baseou-se, 

fundamentalmente, no requisito do risco, trazendo em seu interior, ainda, os demais 

elementos da responsabilidade subjetiva tradicional, os quais, em verdade, formam o 

gênero teoria da responsabilidade civil, com seus novos ramos subjetivo e objetivo, 

os quais, desde aqueles tempos, caminham juntos, por ora um representando maior 

protagonismo na sociedade, por ora outro31.  

A teoria do risco integral tratara-se do primeiro desdobramento desenvolvido 

pelos juristas, no sentido de que qualquer risco desenvolvido pela sociedade, 

independentemente de sua fonte, que resultasse em dano a outrem, representaria o 

dever de indenizar. Essa compreensão, todavia, demonstrara-se excessivamente 

                                                           
28

   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 152. 

29
   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 155. 
30

   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 153.  

31
   MARTINS, Guilherme Magalhães. Risco, solidariedade e responsabilidade civil. In: Temas de 

responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro: Lumes Juris, 
2012, p. 12.  
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abrangente, uma vez que passaria por cima até mesmo das excludentes do nexo 

causal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior etc32.  

A teoria do risco proveito, por outro lado, compreendeu a hipótese de 

atividades em que seus criadores obtivessem algum proveito, vantagem, de maneira 

que, na ocorrência de um dano, esse proveito representasse não apenas o bônus da 

atividade, mas, também, o ônus em ter de arcar pelo risco implantado no seio social. 

Em sentido amplo, tal teoria diria respeito a qualquer ordem de proveito e de 

vantagem; em sentido estrito, todavia, representaria apenas proveito financeiro, de 

modo que esse risco fosse teoria aplicável apenas as indústrias e às empresas, 

excluindo, por consequência, outras formas de responsabilidade civil objetiva33. 

A teoria do risco excepcional abarcaria apenas riscos de ordem anormal, 

pouco usuais, como aqueles decorrentes de catástrofes provocadas pelo homem, 

como ocorre acerca dos danos nucleares34. A teoria do risco profissional fora criada 

especialmente para fundamentar o dever de indenizar daqueles danos perpetrados 

no ambiente de trabalho, em que, por decorrência de acidentes de consumo, por 

exemplo, a vítima deveria provar a culpa do empregador para que, assim, detivesse 

indenização pelo prejuízo sofrido. Com a teoria do risco profissional, todavia, 

responderá, o empregador, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados 

em decorrência de atividade profissional, pela periculosidade inerente àquela 

função35. 

Por fim, a concepção da teoria do risco criado traz a ideia de que àqueles 

indivíduos que, em razão de atividade ou profissão, criarem perigo à sociedade, 

estão sujeitas a repará-las pelos danos que ocasionalmente vierem a ocorrer, uma 

vez que criaram essa situação de risco. Como causa de excludente, todavia, se 

                                                           
32

   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 155.  

33
   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 153.  
34

   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 154  

35
   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 153.  
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provarem haver adotado todas as precauções para que o dano não ocorra, não 

terão a obrigação de indenizar36. 

No ano de 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, novos 

valores foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, elevando a pessoa 

como valor fundamental do Estado Democrático de Direito 37 . Dessa forma, 

conseqüência natural a esse novo paradigma foi a necessidade de se encontrar, 

cada vez mais, instrumentos jurídicos hábeis a tutelar a pessoas de eventuais lesões 

que viessem a sofrer no decorrer de suas existências, sendo, a teoria da 

responsabilidade civil, disciplina determinante para tal proteção38.  

Ademais, o texto constitucional recepcionou, em alguns de seus dispositivos, 

a teoria da responsabilidade civil objetiva como nova teoria do direito, tal como ver-

se-á adiante, em tópico específico. No espírito da Constituição Federal, veio a ser 

promulgado, no ano de 2002, o (novo) Código Civil brasileiro, o qual trouxe 

importantes considerações sobre a teoria da responsabilidade objetiva ao 

ordenamento jurídico39.  

Não mais dividido em fattispecies, tal como era característico no Código Civil 

de 1916, a legislação civil de 2002 celebrara, em seu corpo normativo, cláusulas 

gerais, de maneira a tornar seus conteúdos mais abrangentes e receptivos à 

atualidade, esperando uma atuação jurisdicional diversa da anterior, em que o juiz 

não mais desenvolveria sua função como sendo mero boca da lei, concretizador das 

aspirações do legislador40.  

Em termos específicos de responsabilidade civil, o legislador do Código Civil 

de 2002 repetiu o teor do artigo 159 do antigo Código nos novos artigos 186 e 927, 

                                                           
36

   CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 154.  

37
   MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 19. 
38

   GONÇALVES, Thiago Moraes. O caso fortuito e a força maior frente à responsabilização objetiva 
pelo risco da atividade na sociedade contemporânea. In: Revista de Direito Privado, ano 12, n. 
47, jul-set, 2011, p. 66.  

39
   MARTINS, Guilherme Magalhães. Risco, solidariedade e responsabilidade civil. In: Temas de 

responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro: Lumes Juris, 
2012, p. 10. 

40
   ANDRIGHI, Fátima Nancy. Fundamentos atuais da responsabilidade na ordem civil-constitucional. 

O papel da jurisprudência na concretização das cláusulas gerais. In: Temas de responsabilidade 
civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 155. 
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do texto civil, preceituando cláusula geral sobre a responsabilidade civil subjetiva. 

Como inovações, o legislador abarcou no Código hipóteses de culpa presumida, nos 

casos de responsabilidade pelo fato de terceiro e por fato de animais. Admitiu a 

responsabilidade civil empresarial pelos danos causados pelos produtos postos em 

circulação (art. 931, CC), e, especialmente, representando a consagração da teoria 

da responsabilidade objetiva no sistema jurídico brasileiro, inseriu, no parágrafo 

único do artigo 927, cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, destinada aos 

riscos de atividade – admitida, por grande parte dos juristas, como significando a 

teoria do risco criado.  

Importa observar, nesse sentido, que além de restar, finalmente, consagrado 

no ordenamento jurídico uma teoria de responsabilidade civil objetiva, apta a abarcar 

os novos danos, cada vez mais complexos, incidentes na sociedade, ao consagrar 

uma cláusula geral também para essa responsabilidade, o legislador civil desfez 

aquela compreensão de outrora no sentido de que tal responsabilidade resultaria 

apenas em situações taxativamente dispostas em lei, como exceção no 

ordenamento jurídico brasileiro41.  

 

3. A Constituição Federal de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor: 

 

Em decorrência das barbáries e das desgraças presenciadas pela 

humanidade no transcorrer do século XX, após a Segunda Grande Guerra o mundo 

ocidental passou a organizar-se para a construção de uma sociedade mais humana 

e solidária, de maneira a evitar, a todo custo, que aquele passado se repetisse42. 

Nessa esteira, o Poder Constituinte brasileiro editou a nova Carta Magna, 
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   ANDRIGHI, Fátima Nancy. Fundamentos atuais da responsabilidade na ordem civil-constitucional. 
O papel da jurisprudência na concretização das cláusulas gerais. In: Temas de responsabilidade 
civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2012, p. 156. 

42
   MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 66-67. 
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informando, já em seu preâmbulo, os valores a serem promovidos no Brasil, a partir 

do ano de 198843.  

A partir deste paradigma, que trouxe a pessoa e a sua respectiva dignidade 

como valores-guias do ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil brasileiro, que 

até então se posicionava em espaço privilegiado do ordenamento jurídico, perdeu 

sua antiga importância, dando espaço à Constituição Federal, através de um 

fenômeno que se chama de constitucionalização44. 

Em razão do referido fenômeno, a dicotomia marcante que separava o direito 

privado e o direito público perdera as suas fronteiras, tendo seus conteúdos se 

misturado, de maneira a tornarem-se convergentes em uma nova busca: a tutela 

plena da pessoa humana45. Não havia mais espaço, nesse ordenamento jurídico, 

para Códigos totalizantes, que tivessem o fito de se tornar legislações únicas a 

atender todas as situações possíveis da vida, a qual, dinâmica, caminha no sentido 

do desenvolvimento e, portanto, da inevitável complexidade.  

A partir desses novos valores, para se alcançar verdadeiramente a dignidade 

de todas as pessoas, os juristas compreenderam que não há como valorizar apenas 

o sentido formal do princípio da igualdade, uma vez que sob tal manto há o 

cometimento de infinitas injustiças46. Passa-se a dimensionar, sobretudo, o sentido 

substancial de tal princípio, de maneira a admitir que cada vez mais comum na 

sociedade tornavam-se as relações entre indivíduos marcadas por desequilíbrio e 
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   Conforme a BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 18 jun. 2014:“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para intitular um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 
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  A esse respeito, FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização do direito privado. Disponível 

em: <http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/RIDB_001_0185_0243.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2014.  
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   MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 
vulneráveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 80.   
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   MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 

vulneráveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 22.  
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por vulnerabilidade, equacionando-se que, em determinado lado dos pólos, há, 

comumente, um agente mais forte47.  

Na esteira de tal perspectiva, e como forma de reequilibrar tais relações 

jurídicas, o ordenamento jurídico brasileiro sofreu uma série de alterações, 

principalmente no que tange à esfera do direito privado, o qual, não mais absorto em 

um Código Civil centralizante, tal como ocorrera com a legislação civil de 1916, 

foram criadas legislações especiais esparsas, determinadas a proteger grupos de 

indivíduos específicos, que naquele momento encontravam-se à margem do 

Direito48.  

É, pois, neste momento que o Código Civil passou a dividir seu espaço com 

outros microssistemas jurídicos, os quais não vieram para substituir seu anterior 

domínio, uma vez que apenas atingem certos conteúdos jurídicos específicos, 

tratados pelo Código Civil de maneira geral49; atinentes às novas relações jurídicas 

que, existentes na sociedade, eram ignoradas pela ordem jurídica, como se 

inexistentes fossem50. 

Nesse sentido, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, através da Lei n.º 

8.078, de 1990, de maneira a inovar e dar novo fôlego ao sistema jurídico brasileiro, 

criando novos protagonistas sociais, como o consumidor e o fornecedor, em um 

microssistema que melhor compreende e atende as facetas desse novo mercado51. 

Ademais, surgiu tal legislação em razão da disposição contida no artigo 48, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, no sentido de que o Congresso 
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   MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos 
vulneráveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 16. Nesse sentido, também, GIORDANI, 
José Acir Lessa. Responsabilidade civil objetiva genérica no direito brasileiro: 100 anos de atraso. 
In: Temas de responsabilidade civil. MARTINS, Guilherme Magalhães (Coord.). Rio de Janeiro:  
Lumes Juris, 2012, p. 239. 
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   BÔAS, Regina Vera Villas. Concretização dos postulados da dignidade da condição humana e da 

justiça: vocação contemporânea da responsabilidade civil. In: Revista de Direito Privado, ano 12, 
n. 47, jul.-set., 2011, p. 123. 
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   Nesse sentido, MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 8ª ed. rev. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 69, “[...] surge do fato da nova codificação civil constituir 
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   MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 69. 
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   SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no Código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 11-12. 
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Nacional, no prazo de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, deveria 

elaborar o Código de Defesa do Consumidor52. 

O Código Civil de 2002, vindo nessa esteira, após o Código consumerista, 

trouxe legislação pertinente ao texto constitucional, adentrando em seu corpo 

normativo novos conteúdos sobre as pessoas, demonstrando que deixara em seu 

passado a característica predominante do patrimonialismo e do individualismo, com 

as introduções, por exemplo, dos direitos da personalidade (em capítulo específico) 

e da possibilidade de tutela exclusiva ao dano moral. Ademais, não mais detendo a 

arrogância de querer prever todos os fatos da vida, incluiu, em diversos de seus 

dispositivos legais, cláusulas gerais – as quais, pois, foram consagradas para os 

casos de responsabilidade civil, subjetiva e objetiva53.  

Todavia, há no Código de 2002 a previsão de normas dirigidas a pessoas 

formal e materialmente iguais, em relações jurídicas equilibradas, não tendo a 

intenção, esta nova legislação, de abarcar, novamente, todas as situações da vida, 

ignorando a existência inequívoca das diferenças54 . O Código Civil, no sistema 

jurídico brasileiro, passou a ser uma órbita jurídica que convive com microssistemas 

específicos, que com ele se complementam, para melhor atender as relações hoje 

existentes na sociedade55.  

No que tange à teoria do negócio jurídico, aos direitos da personalidade e, 

propriamente, ao dano moral, encontram-se, sob normas gerais, previstas no teor do 

Código Civil, o qual é aplicado de forma complementar aos microssistemas 

específicos, tal como ocorre, especificamente, ao Código de Defesa do Consumidor, 

que por vezes têm suas próprias previsões legislativas acerca de determinados 

conteúdos, ora busca no Código Civil seu verdadeiro sentido. 
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O Código de Defesa do Consumidor, assim como a doutrina desta nova 

disciplina, desconstruíram antigos tabus do direito privado, bem como edificaram 

uma legislação protetiva e pertinente à realidade das relações e do mercado de 

consumo, através dos novos valores incidentes nesta atmosfera, bem como seus 

principais atores, os consumidores, inexistentes no campo do direito civil. O 

fundamento para a existência deste novo microssistema e do seu Código específico 

dá-se em razão do princípio da vulnerabilidade, o qual enuncia que todos os 

consumidores são vulneráveis e, nessa medida, devem receber tratamento especial 

da ordem jurídica. 

Para que haja o reconhecimento de quais as relações jurídicas abrangidas 

pelo microssistema de defesa do consumidor e, por isso, quais sejam as relações 

propriamente de consumo, deve existir a compreensão do que seja essa relação, 

bem como dos elementos essenciais que a compõe56.  

 

3.1. A definição de uma nova relação jurídica: o consumidor, o fornecedor, os 

produtos e os serviços no mercado de consumo. 

 

A definição acerca das relações de consumo trata-se de construção 

doutrinária, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, não 

abordou, apenas apresentando a definição dos sujeitos participantes dessa relação, 

que são o consumidor e o fornecedor, bem como de seus objetos, que podem ser 

produtos ou serviços57. Tais conceitos são relacionais, dependentes, uma vez que 

não se pode cogitar a existência de uma relação de consumo em que não haja 

consumidor, fornecedor, bem como um ou ambos os objetos, quais sejam, produtos 

ou serviços58. 
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Não se tratam, as definições sobre os sujeitos da relação de consumo, de 

tarefa fácil, a iniciar pelo próprio conceito de consumidor, o qual se subdivide em 

múltiplas facetas: contratual e extracontratual, individual e coletivo, padrão e 

equiparado, físico e jurídico – complexidade, essa, que pode ser demonstrada 

através dos quatro artigos jurídicos presentes no Código de Defesa do Consumidor, 

destinados a essa figura vulnerável59.  

Verifica-se, desde logo, que consumidor padrão, ou standard, é aquele que 

adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final60. Assim, a partir de tal 

conceituação, afasta-se por completo a anterior dicotomia aplicável ao direito privado 

tradicional, no sentido de dividir as relações contratuais e as extracontratuais, de 

modo que essas detinham efeitos jurídicos diversos61; para tal definição, não precisa 

haver contrato e relação direta entre o consumidor e o fornecedor, bastando, para 

tanto, que o consumidor tenha contato com o produto ou o serviço do fornecedor, 

tratando-se esse de um fio condutor que os une nessa relação de consumo62.  

Ademais, no que tange às expressões destinatário final, dividiu-se, a doutrina, 

em três compreensões teóricas: consumidor destinatário final, segundo a teoria 

finalista, é aquele fático e economicamente destinatário do objeto de consumo, 

retirando-o da cadeia de produção e não reaproveitando seu aspecto econômico, 

isto é, não o revendendo ou utilizando-o em seu espaço profissional, podendo ser 

pessoa física ou jurídica63. 

Para a corrente maximalista, por sua vez, em uma interpretação extensiva, 

consumidor destinatário final seria aquele apenas faticamente considerado, isto é, 

aquele sujeito que retira o produto ou o serviço da cadeia de consumo, não 
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importando, para tanto, que o reutilizasse para fins econômicos, podendo ser, 

também nesse sentido, pessoas físicas ou jurídicas64.  

Por fim, consoante doutrina mais recente, chamada de finalismo aprofundado, 

com protagonismo do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se consumidor 

destinatário final como aquele que apresenta traços marcantes de vulnerabilidade 

em meio à relação de consumo, caso em que ocorre com pessoas jurídicas de 

pequeno porte, por exemplo, em relações de consumo com objeto diverso de sua 

expertise65. 

Além dessa definição, há os chamados consumidores equiparados, ou 

bystanders, os quais alargam demasiadamente a esfera de proteção do 

microssistema de defesa do consumidor, abarcando, em seu conteúdo, a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo; todas as vítimas dos acidentes de consumo; bem como todas 

as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais de oferta, de 

contratos de adesão, de publicidade etc.66 . Segundo Cláudia Lima Marques, “a 

posição preponderante do fornecedor e a posição de vulnerabilidade dessas 

pessoas sensibilizaram o legislador e, agora, os aplicadores da lei”67. 

No outro pólo jurídico desta relação de consumo encontra-se a figura do 

fornecedor, que compreende as pessoas físicas ou jurídicas que oferecem seus 

produtos ou serviços no mercado de consumo68. O legislador consumerista, acerca 

desta definição, preceituou que, além de poderem ser pessoas físicas ou jurídicas, o 

fornecedor pode ser público ou privado, nacional ou estrangeiro, assim como entes 

despersonalizados, que atuam na atividade de produção, de montagem, de criação, 

de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição ou 
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de comercialização de produtos ou de serviços69, de maneira a tornar abrangente a 

cadeia de fornecimento e, pois, mais possível a responsabilização civil deste agente 

fornecedor, que, espera-se, exerça sua atividade profissional com qualidade. 

A partir das expressões “desenvolvem atividades”, enunciadas pelo próprio 

artigo do Código acerca da definição de fornecedor, foi desenvolvida a noção 

doutrinária de que tais palavras contêm a exigência de habitualidade no exercício 

das atividades do fornecedor, isto é, de um caráter profissional que os tornam mais 

fortes nesta relação de consumo, de maneira a ensejar, por essa via, a 

vulnerabilidade do consumidor, no mais das vezes, em seus pólos de atuação, 

sejam eles econômico, técnico e fático70. É em razão dessa percepção doutrinária, 

ademais, que há a diferenciação entre o sujeito profissional que fornece produtos ou 

serviços com habitualidade, por isso incidindo no Código consumerista, daquele 

sujeito não-profissional que, sem habitualidade, fizera o mesmo, incidindo, pois, na 

legislação civil.  

Em relação aos objetos das relações de consumo, que podem ser produtos 

ou serviços, há a definição deles pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. De 

acordo com o legislador, produto “é todo bem móvel ou imóvel, material ou 

imaterial”71, assim como serviço é definido como “qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito ou securitária”, com exceção, todavia, “às decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”72.  

Uma vez que esta relação de consumo dá-se no espaço chamado de 

mercado de consumo, não há como fugir deste conceito, uma vez que, sem ele, não 

há de se confirmar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos fatos da 

vida.  
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Desta forma, mercado de consumo, tal qual assim o encontramos hoje, é o 

espaço em que os fornecedores e os consumidores interagem mediante a troca de 

produtos e de serviços, os quais são economicamente avaliáveis, visando, de um 

lado, o fornecedor, que pretende obter vantagens econômicas, e o consumidor, de 

outro, que tem o objetivo de satisfazer suas necessidades em relação a produtos e 

serviços a ele incessantemente ofertados73. 

Esta breve abordagem sobre as relações de consumo e seus principais atores 

não têm o condão de esgotar a matéria, uma vez que tal pretensão resultaria em 

outra pesquisa. O que se busca, em verdade, através deste tópico, é apenas 

pincelar este novo espaço jurídico, de maneira a tornar possível a compreensão de 

quais são as relações jurídicas que adentram neste universo de microssistema 

jurídico consumerista, para tornar possível a compreensão da análise seguinte, já no 

cerne do Código de Defesa do Consumidor.  

Ao longo dessa abordagem, verificou-se que a teoria da responsabilidade civil 

sofreu consideráveis modificações ao longo dos séculos, de modo a buscar, cada 

vez mais, a melhor proteção das pessoas frente aos dinâmicos desenvolvimentos 

econômico e tecnológico da sociedade pós-moderna. Uma vez que o Código Civil 

não mais é considerado a única legislação pertinente ao direito privado, a teoria da 

responsabilidade civil que, até então, nele se concentrava, tivera de desdobrar-se 

para melhor atender, também, os sistemas que ascenderam posteriormente.  

É, nesse sentido, a importância da análise que está por vir, uma vez que 

tornará possível a visualização sobre as modificações que a teoria da 

responsabilidade civil passou para adaptar-se ao microssistema de defesa do 

consumidor 74 . Rompe-se com as separações advindas da teoria tradicional, 

pertencente ao campo do direito civil, de responsabilidade decorrente de relações 
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contratuais ou extracontratuais, uma vez que, no universo consumerista, tal 

dicotomia é inexistente no próprio conceito de consumidor75.  

Encontra-se no Código de Defesa do Consumidor as maiores transformações 

perpassadas pela disciplina da responsabilidade civil nos últimos séculos, 

verificando-se, nesse ínterim, a sua última fase evolutiva nesta esfera do direito, a 

qual passou a tutelar todas as relações de consumo que encontravam, 

anteriormente ao ano de 1990, na insuficiência dos vícios redibitórios e da cláusula 

geral de responsabilidade subjetiva (art. 159 CC/16), do Código Civil, sua única 

forma de proteção76.  

 

4. A nova face da responsabilidade civil no CDC:  

 

A teoria da responsabilidade civil tradicional, com os seus avanços para 

alcançar o ritmo e o desenvolvimento da sociedade, ocorreu, até então, sob a esfera 

do direito civil77. O dever de indenizar, caracterizado como o dever jurídico sucessivo 

decorrente de inadimplemento contratual ou de violação a um dever legal, não mais 

se justifica neste novo direito, dirigido aos consumidores.  

Para que pudesse enquadrar-se nesta nova forma de relação jurídica, 

existente entre o fornecedor e o consumidor, a teoria da responsabilidade civil 

precisou alterar-se, vestir nova roupagem para que o dever de indenizar dos 

fornecedores representasse o espírito deste microssistema78 que, hoje, abarca a 

grande maioria das questões relativas a esta disciplina, conforme se depreende da 

jurisprudência pátria79.  
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A começar, inapropriada tornou-se a dicotomia que separa as relações 

contratuais das extracontratuais, uma vez que o legislador do Código de Defesa do 

Consumidor trouxe a noção de que o consumidor padrão é aquele que adquire, mas, 

também, aquele que utiliza os produtos e serviços, não necessariamente sob o 

manto de uma relação contratual80 . Ademais, através da noção de consumidor 

equiparado, tal dicotomia mencionada não se justifica, tendo, o direito, de buscar um 

novo embasamento à responsabilidade civil de consumo, não mais consistente em 

deveres jurídicos violados.  

A preocupação do sistema de defesa do consumidor dá-se, pois, em dois 

aspectos: em manter a saúde a segurança da incolumidade físico-psíquica do 

consumidor, em face dos produtos e dos serviços postos no mercado de consumo; 

assim como na adequação de tais objetos, para a tutela da incolumidade econômica 

do consumidor, devendo, os produtos e os serviços, alcançarem as suas 

finalidades81. 

Para desencadear o dever de indenizar, a partir desse panorama, não mais é 

necessário o dever jurídico violado, mas, sim, o interesse jurídico protegido ser 

atingido pelo fornecedor, sob os aspectos apontados, mediante a ocorrência de 

acidentes e incidentes de consumo82. O fundamento da responsabilidade civil de 

consumo encontrou seu eixo na confiança legítima do consumidor em face dos 

produtos e dos serviços a ele disponíveis no mercado83.  

Insuficiente o instituto dos vícios redibitórios, proposto pelo direito civil, à 

realidade do direito consumerista, veio a ser consagrada, por conseguinte, a teoria 

da qualidade84 às relações de consumo, apontando as seguintes vertentes: tratam-
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se de garantias básicas do consumidor a proteção de sua saúde e segurança, contra 

os chamados vícios de qualidade por insegurança; bem como a proteção de seu 

patrimônio, contra os chamados vícios de qualidade por inadequação e vícios de 

quantidade – respectivamente, vícios extrínsecos, que alcançam a esfera física ou 

psíquica das pessoas; e, vícios intrínsecos, que atingem tão somente os objetos de 

consumo, não atingindo as pessoas85.  

Em consonância com essa teoria, o legislador consumerista estabeleceu, 

como princípio do sistema de defesa do consumidor, a garantia de proteção efetiva 

do consumidor, através de produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, de segurança, de durabilidade e de desempenho86. Ainda, nesse sentido, 

edificou, como direitos básicos do consumidor, a proteção da vida, saúde e 

segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos, bem como a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos87.  

Trata-se, em regra, de responsabilidade civil objetiva aplicável às relações de 

consumo, baseada na teoria do risco-proveito88, admitindo, excepcionalmente, a 

responsabilidade civil subjetiva aos profissionais liberais, em razão das 

peculiaridades desta atividade econômica89. 

Divide-se, a responsabilidade civil de consumo, pois, em dois elementos 

ensejadores de reparação: a reparação pelo fato do produto e do serviço, referente 

aos acidentes de consumo, em que a incolumidade físico-psíquica do consumidor 

resta violada em razão da insegurança ocasionada por produtos ou serviços 

colocados no mercado de consumo, assim como a responsabilidade pelo vício do 
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produto ou do serviço, em que a incolumidade econômica do objeto de consumo é 

atingida, tornando-o inadequado para o fim que deveria prestar90.  

Relativamente a tais formas desencadeadoras do dever de indenizar, 

apropriado torna-se a visualização de cada uma separadamente, análise 

imprescindível para o fim que esta pesquisa propõe-se a alcançar. 

 

4.1. Responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço: 

 

Trata-se, esta, da forma de responsabilidade civil mais severa prevista pelo 

legislador no Código de Defesa do Consumidor, a qual se destina à reparação dos 

chamados acidentes de consumo. Aliás, sobre essa terminologia, dividem-se os 

juristas entre as seguintes expressões para empregar a este instituto: 

responsabilidade civil pelo fato ou pelos acidentes de consumo, encontrando-se a 

tendência de consolidação da segunda expressão 91 , sendo a primeira ainda 

bastante utilizada em razão de seu emprego pelo próprio Código de Defesa do 

Consumidor 92 . Atualmente, portanto, estas duas referências deste instituto 

encontram-se aceitas e corretas, por ora aparecendo uma ou outra na doutrina e na 

jurisprudência pátrias. 

Surge como elemento desencadeante desta responsabilização civil o defeito, 

que se trata de uma anormalidade constante no objeto de consumo, o qual o torna 

ofensivo à segurança do consumidor, lesando-o de maneira grave, em sua 

incolumidade físico-psíquica93.  

Consoante destaca o teor do artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor, consagra-se como direito básico do consumidor “a proteção da vida, 

saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
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produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. Ainda, nesse sentido, 

norteou-se a Seção I, do Capítulo IV, do referido Código, nomeada de “proteção à 

saúde e segurança”, tornando clara a preocupação deste microssistema de defesa 

do consumidor acerca da preservação da incolumidade físico-psíquica do sujeito 

consumidor, como sendo interesse jurídico protegido em maior grau por este novo 

direito94.  

O legislador torna claro, na Seção I mencionada, sobre a relatividade da 

segurança esperada dos produtos e dos serviços disponíveis no mercado de 

consumo95, uma vez que há produtos e serviços aptos a ensejarem risco à saúde e 

segurança dos consumidores, em decorrência de suas próprias naturezas 96 , 

importando, ao direito consumerista, que objetos de consumo com essas 

características contenham adequadas e claras informações sob suas reais 

condições, sendo nocivas ou não, para que os seus consumidores estejam 

conscientes e precavidos sobre a necessidade ou não de consumi-los, sem a 

constância dos elementos imprevisibilidade e anormalidade, que, nestas condições, 

apenas poderiam acarretar em incontáveis lesões97. 

Assim, caracteriza-se como defeito de produtos e de serviços, no direito 

consumerista, aquele decorrente da concepção ou do projeto do objeto de consumo, 

de sua fase de produção, execução ou fabricação ou, ainda que posto no mercado 

de consumo apropriadamente, passa a ser nocivo e adquire defeitos na fase 

informativa ou de comercialização98. Segundo o legislador do CDC, o produto ou o 

serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: a 

sua apresentação (produtos) ou modo de seu fornecimento; o uso (produtos) ou 
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resultado (serviços) e os riscos que razoavelmente dele se esperam; bem como a 

época em que foi colocado em circulação (produtos) ou fornecido (serviços)99. 

As vítimas dos acidentes de consumo podem ser os próprios consumidores 

padrões, que adquiriram ou utilizaram determinado produto ou serviço defeituoso, 

bem como todas as demais vítimas de um acidente de consumo, em razão de o 

defeito dos objetos de consumo ter atingido-as, negativamente, em suas esferas 

física e psicológica – tratam-se das consumidoras por equiparação ou bystander, 

consoante anteriormente vislumbrado100. 

No que diz respeito à responsabilidade civil dos fornecedores, o legislador 

consumerista estabeleceu algumas diferenciações no que tange ao fornecimento de 

produtos e serviços: o fabricante, o produtor, o construtor e o importador de produtos 

respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo fato de seus 

produtos 101 ; respondendo, o fornecedor comerciante, apenas nas hipóteses 

previstas em lei102. Já no que diz respeito ao fornecedor de serviços, todos os 

participantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente pelo 
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        I - sua apresentação; 
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        III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis”. 
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acidente de consumo decorrente da prestação de seus serviços (com exceção dos 

profissionais liberais, que respondem subjetivamente por estes danos)103.  

Assim, em síntese, a responsabilidade civil de consumo pelo fato do produto e 

do serviço, ou a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, incide quando o 

interesse jurídico protegido, de segurança do consumidor, é violado, resultando na 

necessidade de o Direito buscar a reparação destas vítimas 104, que, na grande 

maioria, restam atingidas em suas esferas patrimonial, moral e estética105. 

 

4.2. Responsabilidade civil pelo vício do produto e do serviço: 

 

De natureza menos gravosa, porém de maior incidência, a responsabilidade 

civil de consumo pelo vício do produto ou do serviço surge como mecanismo de 

tutela à incolumidade econômica dos consumidores, incidente às situações em que 

estes adquirem objetos de consumo inaptos aos fins propostos, frustrando as 

expectativas legítimas dos consumidores que os adquirem, rompendo, pois, com a 

confiança existente na relação de consumo106. 

O interesse jurídico protegido pelo microssistema de defesa do consumidor, 

nesse sentido, é o de adequação dos produtos e dos serviços disponibilizados e 

ofertados pelos fornecedores no mercado de consumo 107 . Essa adequação 

esperada é compreendida em três vertentes: qualidade, quantidade e informação. 

Diferencia-se, este regime de responsabilidade civil, do anterior porque, aqui, não há 

ofensa à saúde ou à segurança do consumidor em relação ao vício encontrado, 

sendo esse prejudicial intrinsecamente ao objeto de consumo, tornando-o impróprio 
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para os fins a que se destinava e, pois, impróprio para ser consumido, seja de 

natureza durável ou não durável.  

Defeitos e vícios, ainda muitas vezes expressões utilizadas como se 

sinônimas fossem, têm suas implicações em esferas jurídicas diversas: o defeito é 

pertencente ao regime de responsabilidade pelos acidentes de consumo, enquanto 

os vícios decorrem do presente regime108.  

Nesse viés,os vícios podem ocorrer nas seguintes ordens: tratam-se de vícios 

de qualidade aqueles que provocam alteração no objeto de consumo, tornando-o 

impróprio ou inadequado à sua utilização, uma vez que se tornam insuficientes ou 

inúteis aos fins que deveriam alcançar109. Os vícios de quantidade ocorrem quando 

há disparidade entre a quantidade (numericamente considerada) ofertada ao 

consumidor e aquela de fato disponível a ele, tornando-se economicamente 

desvantajosa e frustrante às expectativas do consumidor que a adquiriu110. Por fim, o 

vício pode se dar pela própria informação recebida pelo consumidor acerca do 

objeto de consumo, o qual pode, seja ela desiformação ou pela hiperinformação, isto 

é, pela informação inadequada, resultar no vício do produto, tornando-o impróprio 

para consumo111. 

Em qualquer dessas situações, vislumbrada a incidência dos pressupostos 

desta responsabilidade civil, que se perfaz pela conduta, pelo nexo causal, pelo 

dano e pelo vício, o consumidor poderá exigir dos fornecedores, solidaria e 

objetivamente considerados, que sanem o vício. 

Para o vício de qualidade e de informação dos produtos, o consumidor poderá 

exigir a substituição das partes viciadas. Em o vício não sendo sanado no prazo 

máximo de trinta dias, o consumidor poderá exigir à sua escolha: a substituição do 

produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 
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imediata da quantia paga, monerariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço112. 

No que tange aos vícios de quantidade apresentados nos produtos, o 

consumidor poderá exigir à sua escolha: o abatimento proporcional do preço; a 

complementação do peso ou medida; a substituição do produto por outro de mesma 

espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; ou a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos113. 

Aos vícios de qualidade apresentados na prestação de serviços poderão 

desencadear, por fim, na escolha do consumidor, à seguinte responsabilização pelo 

fornecedor: a reexecução do serviço, sem custo adicional e quando cabível; a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço114. 
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 “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
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Ainda que não haja sido expresso desta forma pelo legislador consumerista, a 

possibilidade de o consumidor propor ação de perdas e danos contra o fornecedor 

via esfera judicial em decorrência desta responsabilidade civil de consumo pelo vício 

do produto ou do serviço poderá ocorrer independentemente de o fornecedor 

cumprir o seu papel em relação às alternativas anteriormente vislumbradas, uma vez 

que, em ocorrendo dano injusto na esfera de outrem, nascerá, ao ofendido, o direito 

de buscar reparação, seja de natureza patrimonial ou moral, a depender da situação 

concreta115. 

 

5. As funções desempenhadas pela disciplina da responsabilidade civil nos 

microssistema de defesa do consumidor: 

 

Em suas primeiras aparições, as teorias da responsabilidade civil e da 

responsabilidade penal não detinham implicações completamente distintas, 

confundindo-se, no mais das vezes, as figuras da pena e da indenização, uma vez 

que ambas serviam, nas civilizações remotas, como forma de vingança privada das 

vítimas em direção aos seus ofensores 116 . A partir da organização do Estado, 

todavia, essa característica, paulatinamente, passou a sofrer alterações, de modo a 

romper as ligações que até então vinculavam a disciplina da responsabilidade civil e 

da responsabilidade penal.  

À responsabilidade penal, surgiu o dever de proteger os bens mais caros à 

ordem jurídica, tratando-se da última ratio do Direito; enquanto, noutra esfera 

jurídica, a responsabilidade civil tornou-se matéria atenta não ao ofensor e sua 

conduta ilícita, mas, sim, à vítima, para que receba reparação quanto aos danos 

injustos que venha a sofrer no decorrer de sua existência117. 
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 Assim, enquanto o ramo do Direito Público, precisamente do Direito Penal, 

promove a responsabilidade dos ofensores através de punições, que ocorrem 

mediante a análise da gravidade da conduta ilicitamente atentada, o ramo do Direito 

Privado, inicialmente do Direito Civil, o faz não com vistas a punir o ofensor, mas, de 

outro lado, com olhar atento à vítima, para que ela seja ressarcida pelas violações 

injustamente suportadas118. Frisa-se, nesse sentido, que apenas quem pode punir 

as pessoas é o Estado e, portanto, o Direito Público, após investigação apropriada 

sobre os delitos praticados contra a ordem penal.  

Nesse sentir, vale referir, sem adentrar às discussões do tema, que a 

estrutura pertencente ao sistema penal brasileiro encontra-se em crise, tornando a 

disciplina da responsabilidade penal insuficiente a abarcar toda a gama de delitos 

previstos em sua seara. Com isso, no que diz respeito aos delitos menores, a 

responsabilidade civil lança mão de seus instrumentos jurídicos para objetá-los, de 

modo que não fiquem à margem do Direito, sem dar resposta, sobretudo, à vítima. 

Como efeito colateral dessa intervenção, todavia, voltam a surgir, no conteúdo da 

responsabilidade civil, resquícios de uma função punitiva – para a vítima, a 

indenização representa uma reparação; para o ofensor, todavia, atinge como um 

símbolo punitivo decorrente do evento danoso119. 

Ainda que a teoria da responsabilidade civil acrescente ao seu conteúdo, de 

acordo com as necessidades de cada tempo, funções distintas, o papel 

preponderante, que fundamenta a existência deste instituto jurídico, será, 

ininterruptamente, o da reparação 120 . No Estado Liberal de outrora, abordado 

anteriormente, a teoria da responsabilidade civil concentrava características próprias 

àquele momento, adaptado de acordo com as necessidades da sociedade agrária: o 

foco da indenização permanecia na vítima e nos danos sofridos por ela; entretanto, 

os elementos da responsabilidade civil somente eram preenchidos e, pois, a 
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indenização apenas era concedida, nas situações em que a vítima provava a culpa 

do ofensor.  

Posteriormente, para adequar-se à sociedade industrial e pós-industrial, tais 

elementos foram flexibilizados, uma vez que os danos, com a tecnologia, tornaram-

se mais ocorrentes, tendo, a teoria da responsabilidade civil, de promover a sua 

atualização para abarcar tais demandas, protegendo o número, cada vez maior, de 

vítimas de danos injustos. Posicionando-se, por fim, no século XXI, em um Estado 

marcadamente solidário, a disciplina da responsabilidade civil, tão atual e necessária 

quanto no momento de sua origem, mantém-se atenta à vítima, de modo que a sua 

principal função continua a ser a promoção da reparação das pessoas frente aos 

danos injustos sofridos por elas121. Porém – em razão das características dos novos 

tempos – tende a enunciar, também, novos papéis.   

O Direito Privado não mais convive apenas com uma legislação civil 

totalizante, tendo sido preceituados, após a constituição da Carta Magna do ano de 

1988, novos sujeitos de direito, com microssistemas jurídicos que orbitam, 

juntamente com o Código Civil de 2002, no novo plano Público-Privado, os quais se 

estabelecem na nova ordem civil-constitucional. No que diz respeito ao Código Civil, 

o legislador agiu com clareza: a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo 

admitido, em hipóteses excepcionais, que haja a diminuição equitativa da 

indenização se houver desproporção excessiva entre a gravidade da culpa e o 

dano122. Promove-se, nesse sentido, o princípio da reparação integral da vítima, de 

maneira a consolidar apenas a função reparatória da responsabilidade civil nessa 

esfera do Direito123. 

 O legislador consumerista, por outro lado, estabeleceu no rol de direitos 

básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos, de maneira a 

ensejar o argumento, prevalente na doutrina, de que há, no tratamento desta 

responsabilidade civil de consumo, a existência de uma nova função, direcionada à 
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dissuasão do ofensor, aqui fornecedor do mercado de consumo, para que não volte 

a cometer condutas lesivas na esfera do microssistema de defesa do consumidor124.  

A prevenção dos danos, localizada na esfera de antecedência da ocorrência 

deles, com o fito de evitá-los, dá-se através de múltiplos mecanismos, enunciados 

pelo Código e, também, erguidos pelos juristas, sem maior preocupação nesta 

pesquisa acerca de suas considerações125 . Os apontamentos relevantes a este 

estudo localizam-se na perspectiva de uma função preventiva de danos construída 

após a ocorrência deles, com o objetivo de dissuadir os fornecedores para que não 

voltem a repeti-los. Assim, essa função tem o condão de atuar em conjunto com a 

reparação do dano, no instante em que se dá a mesma126. 

O problema da presente pesquisa reside, especificamente, neste espaço. O 

Código de Defesa do Consumidor pertence ao ano de 1990, posterior à atual 

Constituição Federal, admitindo, sem grandes tumultos, em seu texto legal, 

expressamente a tutela de danos patrimoniais e morais. Uma vez que a disciplina da 

responsabilidade civil apenas dispõe de tratamento jurídico à reparação, a função 

preventiva da disciplina, sob essa ótica, não encontrou ambiente propício para 

desencadear sua atuação. 

A reparação dos danos patrimoniais é disciplina sólida no contexto jurídico, 

representando o ressarcimento da vítima frente aos prejuízos econômicos 

decorrentes do evento lesivo, dividindo-se em danos emergentes e lucros cessantes. 

Não se admite, em qualquer hipótese, que a vítima receba valor pecuniário superior 

ao despendido, o qual ensejaria enriquecimento indevido, de modo que o que se 

busca com a indenização é o retorno ao seu status quo ante127.  

A reparação dos danos extrapatrimoniais ou morais não se dá pela fórmula 

aplicada ao dano patrimonial, por motivo simples: sua natureza não contém 

correspondente pecuniário. É por isso que a função aplicável a esses danos é 
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compensatória, não buscando, o Direito, retornar a vítima ao seu status quo ante, 

mas, na medida do possível, fornecê-la lenitivos que amenizem o dano suportado.  

Erguida a importância da compensação dos danos extrapatrimoniais no 

sistema jurídico brasileiro, uma vez que se trata de uma tutela à pessoa, hoje mais 

relevante do que a tutela patrimonial, aceita-se, no mais das vezes, por falta critério 

melhor, a compensação econômica como lenitivo à vítima. A imprecisão de se 

estabelecer uma indenização pecuniária a esses danos, que corresponda ao valor 

verdadeiramente merecido pela vítima, cria lacunas suficientes a tornar possível a 

entrada, aqui, de elementos que até então não encontravam espaço para atuar no 

campo da responsabilidade civil128. 

A função preventiva da responsabilidade civil de consumo, articulada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, na atualidade, desempenha a sua função de 

dissuasão na esfera de aplicação do dano moral, que tem seu conteúdo repartido 

em duas partes: a primeira, de caráter reparatório – de compensação à vítima –; e a 

segunda com desempenho preventivo, majorando o valor compensatório por um 

plus que represente, ao fornecedor, um corretivo para que não mais cometa as 

condutas repreendidas pelo CDC. O que se percebe, nitidamente, na prática, é a 

introdução de uma função punitiva ao dano moral, a qual é chamada, pela 

jurisprudência pátria, de “caráter pedagógico-punitivo da indenização”129. 

Dessarte, a responsabilidade civil do dano patrimonial, na esfera do direito 

consumerista, ocorre pela via da função reparatória, não se admitindo, no Direito 

pátrio, qualquer outra função a ser desempenhada por indenização dessa natureza. 

Tal situação, ainda que não conheça embasamento teórico consistente, não ocorre 

na responsabilidade civil do dano extrapatrimonial ou moral, uma vez que, 

empiricamente, sejam vislumbradas atuação de três funções no conteúdo dessa 

indenização: a compensatória, a preventiva e a punitiva130.  
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Vige, no Direito brasileiro, o princípio da reparação integral ou plena dos 

danos, de maneira que a função compensatória do dano moral deve respeitar o 

norteamento conferido pela essência desse princípio 131 . Nesse sentido, o 

consumidor deve ser reparado plenamente sobre os danos sofridos em decorrência 

de um acidente ou de um incidente de consumo, tendo, como teto máximo dessa 

indenização, de caráter patrimonial ou moral, a própria extensão do dano132. 

Em contramão a esse princípio, a doutrina pátria, lançando mão do CDC, no 

que diz respeito à prevenção dos danos consagrada como direito básico do 

consumidor, admite que o teto máximo previsto pelo princípio da reparação integral 

seja violado, para acrescentar valor pecuniário que, somado à compensação, 

promova a dissuasão do fornecedor – e dos demais fornecedores do mercado de 

consumo – para que não volte a agir de forma semelhante. Verifica-se que, sob o 

fundamento de uma função preventiva aos danos, seja aplicada, como resultante, 

uma indenização propriamente punitiva ao agente que ocasionou os danos133.  

Não se trata, na prática, de uma função preventiva aplicada à 

responsabilidade civil, tal como o CDC preceitua, mas, sim, uma função aplicada ao 

plano do dano moral, de maneira que este estudo deve orientar-se, pois, na 

perspectiva dessa espécie de dano, e não mais sob a égide específica da disciplina 

da responsabilidade civil 134  – isso porque, também como argumento, os danos 

patrimoniais não aplicam a função preventiva, ainda que o legislador consumerista 

não tenha, nesse sentido, se manifestado.  

Toda essa desordem inicia-se, pois, em razão da imaturidade em que se 

sustentam os pilares do instituto do dano moral, o qual tardiamente passou a ser 

admitido no sistema jurídico brasileiro. Com contornos vagos e carente de exatidão 

sob termos pecuniários, transformou-se, na prática, em instituto jurídico confuso, 

                                                           
131

 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. Indenização no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 57. 

132
 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral.Indenização no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68.  

133
 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano moral e indenização punitiva. Os punitive damages 
na experiência do common law e na perspectiva do Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 253. 

134
  Segundo LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um 
direito das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 67.  



43 
 

promotor de insegurança jurídica e, se, de uma vez por todas, não for alterada a sua 

direção, tenderá a criar, sem ressalvas, a já pronunciada “loteria do Judiciário”135. 
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PARTE II: O INSTITUTO DO DANO MORAL NO MICROSSISTEMA DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR 

 

1. A abertura do ordenamento jurídico brasileiro para a inserção dos danos 

extrapatrimoniais:  

 

Os sistemas jurídicos romano-germânicos atravessavam período de profunda 

alteração paradigmática, em que os novos valores humanos erguiam-se, no 

momento em que surgiram as primeiras reflexões sobre a possibilidade, ou não, de 

proteção do dano moral. Em razão de esse fenômeno preencher-se de conteúdo 

extrapatrimonial, até então ignorado na seara de uma ordem jurídica brasileira, 

resistiam, grande parte dos juristas, em admitir a possibilidade jurídica de existência 

dessa tutela136. 

A representar grandes apontadores de controvérsias, consistiam os teores 

dos artigos 76 e 159, ambos do Código Civil de 1916, os quais ora serviam como 

fundamento a não reparabilidade do dano moral, ora favoreciam a tese contrária137. 

Em relação aos juristas que não compreendiam os fundamentos do dano moral e, 

por essa razão, defendiam a sua não-inserção no sistema jurídico interno, tais 

artigos restavam analisados sob a perspectiva de que, em seu teor, o legislador não 

previu a tutela do dano moral, de maneira a encerrar o assunto com a sua não 

aceitação138. 

Por outro lado, os juristas que defenderam a inserção do dano moral 

interpretavam o texto da lei de 1916 a partir da seguinte lógica: a cláusula geral do 

dever de indenizar constante no artigo 159, aplicada na forma dos artigos 1.537 a 

1.553, para as hipóteses de danos presentes nos artigos 1.547 (calúnia e injúria) e 

1.550 (liberdade pessoal), por exemplo, resultava na conclusão de que o legislador 

construíra essa estrutura para tutelar os danos extrapatrimoniais, estando, tanto o de 
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ordem patrimonial, quanto o de natureza moral, genericamente presentes no teor da 

expressão dano, contida naquela cláusula geral139. Nos casos em que esse Código 

não previu disposições específicas a esses danos imateriais, como fizera nas 

previsões recém-mencionadas, a solução interpretativa encontrava-se no teor do 

artigo 1.553, que, de forma genérica, atribuía ao juiz a função de arbitrar a 

indenização140. 

Essa discussão resultou na concepção de três correntes doutrinárias141: a 

denominada corrente negativista, formada pelos estudiosos que defendiam a não-

admissão da responsabilidade do dano moral no Direito brasileiro; a corrente 

chamada de mista ou de intermediária, que abrangia hipóteses específicas para 

admissão da tutela ao dano moral; e, por fim, a corrente afirmativista da tese da 

reparabilidade, composta por juristas que defendiam a inserção da tutela do dano 

moral no sistema jurídico brasileiro. Com premissas essencialmente antagônicas, 

foram diversos os argumentos construídos em âmbito de debates e de reflexões 

desses doutrinadores, marcando, nessa primeira fase, a tendência de negação à 

tutela do dano moral142.  

Depreende, em um primeiro momento, a construção doutrinária realizada 

pelos negativistas, os quais basearam, na integralidade de sua teoria, os seguintes 

pilares143: a impossibilidade de rigorosa avaliação, em dinheiro, desses danos, assim 

como a imoralidade de se compensar a dor com dinheiro; a demonstrar, como 

conseqüência, que, para essa parcela de juristas, a premissa acerca da 

impossibilidade de aplicação do dano moral surgiu do desconhecimento, até então, 

de sua natureza imaterial e não econômica, pois tentavam, tais doutrinadores, 
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aplicar as fórmulas matemáticas, próprias das relações patrimoniais, a esse dano 

que tem, a priori, essência diversa144. 

A partir dessa compreensão, outras tantas objeções foram construídas por 

essa doutrina negativista, para evitar a evolução da perspectiva da reparabilidade do 

dano moral: a falta de um efeito penoso durável como justificativa de indenização; a 

incerteza em relação a violabilidade do dano, bem como a sua existência, por 

tratarem-se de sentimentos íntimos da vítima; a indeterminação do número de 

pessoas lesadas, uma vez que esse dano poderá causar lesões, direta e 

indiretamente, a sujeitos diversos; o ilimitado poder conferido ao juiz, o qual não terá 

parâmetro de natureza não-patrimonial para reparar a vítima; a impossibilidade 

jurídica de admitir essa reparação, pois não há correspondente material a uma lesão 

que causa dor e sofrimento às pessoas, entre outros145. 

Em uma segunda fase146, que iniciou a partir de 1966, foram alçados os 

argumentos advindos da corrente doutrinária intermediária ou mista, a qual, ainda 

que – no calor dos debates entre os negativistas e os positivistas – não tivesse 

recebido semelhante atenção, tendo ficado, pois, na sombra daquelas correntes, 

paulatinamente, serviu como um passo em direção à teoria da reparabilidade, de 

modo a afastar-se da teoria negativista147: o dano moral, em si, não seria indenizado 

nas hipóteses em que só ele resultasse de um evento danoso, isto é, ainda não se 

admitia a reparação dos chamados danos morais puros; no entanto, admitia-se a 

concessão da indenização quando, decorrente do dano moral, houvesse a 

configuração de prejuízos patrimoniais148. Constata-se, dessa teoria, que apenas os 

prejuízos materiais restavam ressarcidos, sob o argumento de que um plus 

compensatório dedicado ao prejuízo moral não seria necessário, uma vez que 

fornecida a tutela ao prejuízo material149. 
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Com efeito, ainda que tenha sido denominada de teoria mista, e, em certa 

medida, tenha representado um avanço na perspectiva da admissão do dano moral 

no Direito brasileiro, essa corrente reveste-se, na essência, de uma negação à tutela 

do dano moral, pois, na única hipótese em que é admitida, não decorre, desse dano, 

indenização, por ser considerado absorvido pela parcela pecuniária do dano 

patrimonial. Evidencia-se a abertura da concessão dos lucros cessantes, e não do 

dano moral em si150.  

É necessário esclarecer que essa corrente doutrinária intermediária ou mista 

tivera como fundamento admitir o dano moral sob algumas hipóteses específicas, de 

maneira que, quais hipóteses seriam essas, não foi entre eles acordado, 

defendendo, alguns, que a tutela do dano moral seria reparável nessa hipótese 

anterior, quando o dano moral desencadeasse prejuízo material; outros, quando o 

dano moral tivesse, como origem, um crime; e, por fim, quando a hipótese ferisse 

algum interesse taxativamente considerado em lei151. 

Assim, em resumo, no contexto em que saia de cena a teoria negativista do 

dano moral, passara a ser aplicada a interpretação de que os danos morais que 

resultassem em prejuízos patrimoniais fossem reparados. Em seguida, a 

interpretação, novamente, alterou-se, no sentido da aceitabilidade da referida 

reparação; em 1969, o Supremo Tribunal Federal sumulou o seguinte: “É indenizável 

o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho 

remunerado” 152 . No entanto, era apenas no teor da referida súmula que havia 

sustentação a favor da reparabilidade do dano moral, sem que houvesse legislação 

nesse sentido, não ensejando a premissa de que havia obrigação dessa efetiva 

reparação153, a qual só veio a ser concretizada em 1988, com a promulgação da 

Constituição da República. 

                                                           
150

 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Elementos de responsabilidade civil por dano 
moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 15-16. 

151
 SEVERO, Sergio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 69. 

152
 Anteriormente a essa súmula, de acordo com MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. 
Elementos de responsabilidade civil por dano moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. p. 02: 
“Na morte de um filho, a indenização por dão moral era calculada com base nos gastos que os 
pais tiveram até então com a criança, e na expectativa de que, no futuro, ela lhe pudesse conferir 
algum tipo de renda, mesmo que não exercesse ainda algum trabalho remunerado”.  

153
 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Elementos de responsabilidade civil por dano 
moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 16-17. 



48 
 

A terceira fase, que iniciou com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a partir da previsão constante em dois de seus incisos (V e X), tornou o tema  

incontroverso: o dano moral deve ser reparado154. Ganharam respaldo, assim, os 

elementos constitutivos da corrente afirmativista da reparabilidade, que, mais do que 

defender a possibilidade de ocorrência desse fenômeno do dano moral, construiu, 

desde o início dos debates, os fundamentos dessa categoria de dano, que, 

atualmente, faz parte do instituto autônomo do dano moral155. 

O amparo da teoria afirmativista do dano moral encontrava-se em premissas 

distantes daquelas construídas para os danos patrimoniais, esses, frisa-se, que 

visam recompor as vítimas aos seus status quo ante156. É evidente que isso não se 

aplica aos danos morais, pois a recomposição perfeita da vítima ao seu status quo 

ante não é possível, ante a natureza e a profundidade dos danos que a atinge, 

servindo, essa reparação, como uma compensação frente ao dano injusto 

suportado, na tentativa de amenizar os efeitos prejudiciais do evento lesivo em sua 

esfera íntima (isto é, no que ela é)157.  

Não serve a indenização, portanto, como um ressarcimento à vítima158, mas, 

sim, uma compensação, pois, ainda que exista a dificuldade de repará-la, bem como 

a impossibilidade de repará-la integralmente, o Judiciário não pode fechar os olhos 

para essas lesões, que dizem respeito à esfera da pessoa159. Ademais, também 

como argumento, reflete o contexto de que, se há tutela aos objetos e às relações 

patrimoniais, não é compreensível que não exista tutela à pessoa e às suas relações 

                                                           
154

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 92. 

155
 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Elementos de responsabilidade civil por dano 
moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 76: “A partir de então, a sua admissibilidade encontrou 
plena guarida no ordenamento nacional, assinalando o início da terceira fase da trajetória do tema, 
a consagrar inclusive a sua autonomia”.  

156
 REIS, Clayton. Dano moral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 04. 

157
 REIS, Clayton. Dano moral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 04-05. 

158
 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed. atualizada de acordo com o Código 
Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 993: “O dano 
material nunca é irreparável: dada a sua ocorrência, ou se restaura a situação anterior ou se 
integra o patrimônio mediante o equivalente pecuniário do desfalque, intervindo, ademais, os juros 
de mora, para ajustar a compensação à maior ou menor duração do dano”. 

159
 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 17: “Imoralidade maior ocorreria 
se a vítima fosse deixada sem qualquer espécie de reparação. Daí ser, hoje, indiscutível o direito 
do lesado à compensação pelo dano moral sofrido”.  



49 
 

extrapatrimoniais160. A reparação do dano moral surge no exato instante em que o 

Direito necessita criar limitações ao desrespeito e às violações das pessoas, uma 

com as outras, ou entre as pessoas e o Estado. Até então, violações poderiam 

ocorrer a qualquer hora, sem que despertasse a atenção do Judiciário, sem que 

houvesse qualquer reparação161. 

A partir da previsão constitucional, não mais resistiram, os magistrados, em 

conceder a tutela do dano moral, assim como já se falava em reforma ao Código 

Civil de 1916, para a construção de tutela expressa desse dano162. Manifestou-se, 

em 1992, o Superior Tribunal de Justiça mediante a súmula 37: “São cumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato”, rompendo 

de vez com os equívocos que ainda existiam.  

E, enfim, em 2002, com a promulgação do Código Civil, o legislador previu, 

expressamente, a tutela ao dano moral, através da combinação do artigo 186, 

marcado como a cláusula geral do ato ilícito, e o artigo 927, cláusula geral do dever 

de indenizar, de forma, então, a tornar efetiva a premissa constante no teor do artigo 

5º, incisos V e X, da atual Constituição163. 

 

2. A constitucionalização do instituto do dano moral: 

 

A complexidade que permeia o instituto do dano moral pode ser, inicialmente, 

percebida em face das definições que lhe foram atribuídas desde a sua inserção no 

contexto jurídico brasileiro, revelando que, ainda hoje, os juristas dividem-se entre 

esses conceitos, não havendo compreensão uníssona sobre o significado de dano 

moral164. Existe, todavia, entre os juristas de todas as épocas, consenso sobre a 
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esfera de incidência desse dano, o qual se traduz na própria pessoa, enquanto a do 

dano patrimonial, por outra via, atinge espaço exterior a ela, isto é, frente aos seus 

patrimônios econômicos165.  

A ótica da definição do dano moral, com efeito, diverge entre esses juristas, 

porque ora eles definem-no como a causa da lesão166, ora como a consequência167; 

ou, ainda, construção mais recente, como causa e consequência168.  

Na fase das primeiras reflexões, no contexto jurídico interno, sobre o dano 

moral, não percebeu, grande parte dos doutrinadores, de que forma esse dano seria 

reparado pela via indenizatória, uma vez que se tratavam de sofrimentos, de dores, 

de humilhações e de amarguras, físicas e psicológicas dos indivíduos, e, por isso, 

inestimáveis169. A partir dessa concepção é que surgiu o chamado pretium doloris, 

rechaçado naquele primeiro momento, sob o argumento de que seria imoral atribuir 

um preço para a dor170. 

É daí que surge a premissa, repetida ainda hoje por alguns juristas, no 

sentido de que o dano moral não se configura pela causa, mas pela conseqüência 

da lesão, uma vez que, para eles, é na intensidade do sofrimento e, simbolicamente, 

das lágrimas do indivíduo que se verifica a existência, ou não, desse dano e do 
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dever de indenizar171. Decorre dessa compreensão que a lesão pode ocorrer tanto 

em face de um objeto, quanto em face de uma pessoa, pois é na conseqüência que 

se analisa a existência do dano moral; precisamente, no animus negativo da 

vítima172. 

Para que não fossem promovidas reparações a título de dano moral àqueles 

casos em que a vítima manifestava sensibilidade exagerada ou, ao contrário, friezas 

extremas, os magistrados utilizavam, como termômetro, a sensibilidade do homem 

médio173. Como conseqüência desse critério, todavia, para a existência do dano 

moral, haveria de existir, na vítima, a consciência da ocorrência do dano e o 

sofrimento advindo dele, não se admitindo reparação àqueles indivíduos que, por 

alguma circunstância, não compreendem o que ocorre em sua esfera 

extrapatrimonial174.  

Nesse sentido, abarcam os doentes mentais, as pessoas em estado 

vegetativo, as crianças e os nascituros, os quais, por circunstâncias distintas, não 

sentiriam ou não compreenderiam as lesões a eles perpetradas, razão, essa, para 

não serem protegidas nas ocasiões em que violadas 175 . Esse entendimento 

consubstancia-se em retrocesso e desigualdade, uma vez que incumbe à esfera 

jurídica não apenas proteger as pessoas, mas, em maior escala, aquelas que têm a 

agravante da vulnerabilidade176.  

Outro conceito, por vezes, utilizado, mas comum à primeira e à segunda fases 

da irreparabilidade, diz respeito àquele que define o dano moral como toda a lesão 

                                                           
171

 SILVA, Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
375. 

172
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 08. 

173
 SILVA, Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
663. 

174
 SILVA, Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
657. 

175
 SILVA, Wilson Melo da. O dano moral e sua reparação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
658. 

176
 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 75: “Neste cenário, de um renovado humanismo, 
passaram a ser tuteladas, como prioridade, as pessoas das crianças, dos adolescentes, dos 
idosos, dos portadores de deficiências físicas e mentais (hoje chamados de portadores de 
necessidades especiais), dos consumidores, dos não-proprietários, dos contratantes em situação 
de inferioridade, dos membros da família, das vítimas de acidentes anônimos etc.”  



52 
 

que não apresenta características patrimoniais 177 . Assim, configuram-se danos 

patrimoniais aqueles em que a lesão apresenta aspectos econômicos, enquanto, o 

dano moral, sem essa característica, atinge às demais lesões, não suscetíveis de 

apreciação pecuniária178. 

Enquanto, na primeira definição, o dano moral foi apresentado sob uma visão 

substancial, na segunda, por outra via, o conceito deu-se de forma negativa, 

consolidando a sua premissa por meio de uma leitura contrária àquela dada ao dano 

patrimonial. Não se trata, a bem da verdade, de uma definição do dano moral, posto 

que o teor permaneceu vago e impreciso, aberto demais para proporcionar 

adequada aplicação179. 

Esses foram os conceitos empregados ao dano moral no período que 

compreende, sobretudo, a inserção dos seus primeiros contornos no Direito 

brasileiro, ainda na fase inicial das reflexões doutrinárias. É inevitável que, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, e com a consagração da dignidade 

da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, bem como 

a previsão expressa da tutela do dano moral nos casos de ofensa à esfera da 

personalidade das pessoas, esse fenômeno tenha sido preenchido por novos 

valores, adquirindo alcance diverso daquele que até então lhe era atribuído180. 

Superados os moldes do pretium doloris, que se justificava através de 

elementos pertencentes ao íntimo dos indivíduos, como o sofrimento, a tristeza, a 

amargura etc., de forma a considerar a dor em seu mais profundo significado, não 

mais na conseqüência da lesão seriam buscados os seus elementos de 

configuração, pois, ante a nova elevação da pessoa humana, nela, então, depositar-

se-ia o foco da questão181. 
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 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed. atualizada de acordo com o Código 
Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 992. 
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 SEVERO, Sergio. Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 43. 
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  Pertinente parece ser a crítica realizada por SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 
4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 92: “Afirmar que dano moral é lesão não 
patrimonial é nada definir. Princípio da boa lógica, indica que não se define, introduzindo um 
conceito negativo no objeto definido. A utilização de vocábulos no sentido contrário não ajuda na 
formação da concepção do que se pretende conceituar ou definir”.  

180
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 88. 

181
 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 119-120. 
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Diversamente de outrora, passou a independer, no que tange à composição 

do an debeatur, a consequência da ocorrência do dano moral na esfera do ofendido, 

pois, após 1988, configurava-se esse dano na causa incontroversa da lesão, isto é, 

nas ofensas dirigidas aos direitos personalíssimos da vítima, sejam aqueles 

dispostos no inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, ou outros que, ainda não 

expressos, pertenceriam a essa natureza182. No entanto, restringir a definição do 

dano moral tão somente aos direitos da personalidade, sob a sustentação de que 

foram esses expressos no texto constitucional, constitui na conseqüência de deixar à 

margem do Direito, sem razão, as outras esferas da pessoa que não sejam aqueles 

componentes da personalidade183. 

Ademais, uma vez restringindo-se, o dano moral, somente aos aspectos da 

ofensa aos bens personalíssimos, como a vida, a saúde, a honra, a imagem etc., a 

valoração desse dano, em fase posterior, isto é, do quantum debeatur, dar-se-ia de 

forma engessada, caracterizando-se na forma de um tabelamento, pois não seriam 

analisados os elementos peculiares ao caso concreto e, sim, apenas o grupo 

pertencente à ofensa em análise184. Assim, a abrangência do dano moral deve 

compreender, além dos direitos personalíssimos, outras violações a que estão 

sujeitas as pessoas, de forma que resultem, em suas esferas de atuação individual e 

social185. A partir dessa perspectiva mais ampla, torna possível a consagração do 

princípio da reparação plena ou integral dos danos. 

Assim, a perspectiva constitucional traz a ótica de não mais enxergar o dano 

moral com base nas suas conseqüências sob a esfera íntima do lesado, mas, sim, 

na ótica que abarca todo o lesado, enxergando esse abalo como a lesão das 

pessoas não só em seus aspectos personalíssimos, mas, também, em todas as 

violações que lhe diminuírem a dignidade ou a condição de pessoa186. Passa-se, 
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 REIS, Clayton. Dano moral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 04.  
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 Assim, SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 70: “Associar dano moral à tipicidade de danos é fomentar a não proteção 
integral à pessoa e desconsiderar que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)”. 
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 SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 93. 

185
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 90. 

186
 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 188: “Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer 
circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana que (mesmo longinquamente) 
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assim, a existência do dano moral a não depender das conseqüências, mas, antes, 

das causas187. 

Em nível adiante, em razão da adoção do princípio da reparação integral ou 

plena dos danos como a diretriz não só da teoria da responsabilidade civil em geral, 

mas, especificamente, do instituto do dano moral, a admissão do pretium doloris foi 

resgatada188, novamente, para adentrar na tutela deste instituto, uma vez que é 

inegável a existência de algumas lesões, que, embora, por vezes, não atinjam a 

vítima de forma direta, causam-lhe lesões extrapatrimoniais de grande proporção, 

como, a critério de exemplo, o prejuízo da afeição, que decorre da perda de um ente 

querido e do dano ocasionado a um bem material que a vítima tivesse afeição maior, 

como um presente dado pelo pai falecido, demonstrando que não decorre da causa 

o dever de reparar, mas, sim, da consequência189.  

Há a ofensa aos direitos da personalidade, mais facilmente perceptíveis, que 

invadem as esferas correspondentes à vida, à saúde, à imagem, à honra etc. da 

vítima, e, também, de forma ampla, conforme a perspectiva mais recente, as ofensas 

dirigidas à pessoa, como um todo, de forma que se perceba, no evento lesivo, o 

desrespeito à vítima, bem como o tratamento indigno dado a ela, sem considerar a 

sua elevada posição no atual Estado Democrático de Direito190. 

O Direito brasileiro, no que tange à tutela do dano moral, prevê cláusulas 

gerais e princípios norteadores, de forma a negar a taxação daqueles danos que 

podem resultar em reparações, tudo porque, ao que aqui interesse, o princípio da 

                                                                                                                                                                                     
pretenda tê-lo como objeto, que negue a sua qualidade de pessoa, será automaticamente 
considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser 
reparado”. 
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 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 89. 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. Indenização no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 298: “O dano moral stricto sensu constitui a modalidade mais 
difundida de prejuízo extrapatrimonial derivado de ofensas à saúde e à integridade corporal, 
compreendendo a dor ou o sofrimento físico e psicológico padecidos pela vítima direta em 
consequência do evento danoso. Por envolver a dor física e o sofrimento moral, tem sido 
qualificado como o pretium doloris.” 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. Indenização no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 298. Ainda, MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. 
Elementos de responsabilidade civil por dano moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 47. 
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 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 188-189. 
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reparação integral ou plena é a diretriz maior191. O Direito estrangeiro, mais evoluído 

acerca dos danos extrapatrimoniais, apresenta, por outro lado, a tendência de 

especializar os danos em institutos jurídicos autônomos, enquanto o Brasil contorna 

a sua imaturidade, ainda, relativa ao conteúdo deste instituto, abarcando essas 

relações extrapatrimoniais na seara genérica do dano moral192. A exceção a essa 

generalidade, todavia, pode ser percebida pela autonomia dada, hoje, ao dano 

estético, o qual não mais se apresenta valorado em conjunto com o dano moral, 

mas, sim, mediante indenização autônoma. 

A tentativa de conceituar o dano moral reflete, a priori, na característica 

rigidez de restringir o seu campo de abrangência 193 , caminhando em sentido 

contrário à relevante criação de novas hipóteses de prejuízos. O significado do dano 

moral é, hoje, pois, situado na direção em que se evidenciarem violações injustas 

em direção às pessoas, uma vez que se trata de instrumento jurídico que existe com 

o desígnio de tutelá-la194.  

Como conseqüências jurídicas da mencionada acepção civil-constitucional da 

definição de dano moral, todas as pessoas, em razão de suas condições humanas 

haverão de receber proteção jurídica pela via da reparabilidade do dano moral, em 

suas mais diversas facetas, abarcando, em razão disso, aquelas pessoas que, em 

situações especiais (doentes mentais, crianças etc.), não tenham a capacidade de 

compreender ou de defender-se acerca de danos injustos a eles perpetrados195. 
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3. O dano moral na ótica do microssistema de defesa do consumidor: 

 

 As características da sociedade pós-moderna, de massa, promovem não só 

alterações na teoria da responsabilidade civil, como, também, na própria 

classificação dos danos196. De acordo com a abordagem anterior, não foi simples a 

inserção da categoria de danos extrapatrimoniais ou morais no sistema jurídico 

brasileiro, em razão da natureza abstrata que apresenta, insuficientemente 

apreendida sob termos jurídicos.  

A partir de sua consagração, todavia, no Direito interno, a função reparatória 

da responsabilidade civil – encarada, até então, através da perspectiva econômica – 

teve que abrir espaço para um novo componente necessário aos novos tempos: a 

função compensatória do dano moral, que se dá não pelo retorno da vítima ao seu 

status quo ante, mas através de lenitivos pecuniários, que pudessem não 

propriamente sanar o dano moral, mas, de certa forma, amenizá-lo197.  

Essa perspectiva acerca do dano moral traduz a sua verdadeira essência, que 

é a de proteger a pessoa humana frente às violações injustas que ela venha a sofrer 

no decorrer de sua vida. Trata-se, em síntese, de uma tutela que anda na sombra, 

principalmente, dos direitos da personalidade.  

A partir das modificações trazidas pela Constituição Federal de 1988 ao 

ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, bem como em razão da consagração de 

novos microssistemas jurídicos que orbitam no novo direito privado, a temática do 

dano moral, inevitavelmente, sofreu, mais uma vez, alterações198.  

No que tange, especificamente, ao microssistema de defesa do consumidor, 

que promoveu adaptação substancial na disciplina de responsabilidade civil voltada 

ao consumo, consagrada, nesse universo, sob as vertentes dos acidentes de 

consumo e dos vícios de produtos e de serviços, novos valores foram enunciados 
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 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito das 
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 Nesse sentido, MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 599. 
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nesse meio, de forma a dilatar o campo de abrangência do instituto do dano moral 

resultante das relações de consumo.   

A confiança e as expectativas legítimas do consumidor fundamentam o direito 

consumerista, tornando-se paradigmas que orientam a atuação do fornecedor no 

mercado de consumo. Se tais parâmetros de comportamento forem violados, 

prejudicando, assim, o consumidor, ou a massa de consumidores, surgirá ao 

fornecedor responsável o dever de indenizá-los, ainda que tais riscos ou danos não 

ponham em cheque, de fato, a saúde, a segurança ou a dignidade da própria 

pessoa, tal como ocorre na incidência dos acidentes de consumo. Isso ocorre pelo 

simples fato de que o desrespeito aos direitos básicos do consumidor, na esfera do 

microssistema consumerista, torna imperiosa a indenização pelo dano moral, assim 

como o dano material, nas hipóteses em que vislumbrado199.  

Cumpre repetir, neste espaço, que, em razão de o legislador consumerista ter 

promovido a compreensão de que “os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”200, esses 

riscos, ainda que não atinjam a esfera psicológica ou física dos indivíduos, 

acarretando dano moral em sua face originária, de dano concreto, de violação à 

pessoa, provocam, noutra medida, a indenização em razão de sua potencialidade de 

causar prejuízos, conseqüência do descuido e do desrespeito dos fornecedores para 

com seus destinatários201.  

Assim caracteriza-se, pois, a nova perspectiva sobre o dano moral individual 

nas relações de consumo, o qual deve ser considerado não apenas como 

decorrência de violação à pessoa, em seu sentido original, mas, também, como uma 

tutela que promove a defesa do consumidor em meio ao microssistema 
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 Segundo MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 205: “O direito básico do consumidor à efetiva reparação de danos é, 
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<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&processo=1328916&b=
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consumerista. O que se busca, então, é a tutela dos direitos básicos do consumidor, 

mesmo naquelas situações em que a esfera psicológica e física da pessoa (nessa 

análise, consumidor) não resta atingida pela lesão, tal como ocorre nos danos 

potenciais.  

Devido à extensão do mercado de consumo, caracterizado por fatores de 

massa, que atinge número indeterminado de consumidores, muitos danos não 

podem ser sopesados somente sob a ótica individual. É, nesse sentido, que o 

legislador consumerista pensou o CDC, destinando, ao microssistema, a 

possibilidade de promoção de danos morais coletivos, detentores de peculiaridades 

transindividuais 202 . A esse respeito, em consonância, então, com o próprio 

legislador, os danos possíveis nesta ordem de consumo podem ser patrimoniais ou 

morais e, esses, podem classificar-se como individuais, coletivos ou difusos203.  

A predominância da função compensatória do dano moral continua a ser 

visível nas indenizações de ofensas à pessoa em que não se verifica o desrespeito, 

em caráter reiterado, do fornecedor ao consumidor individual ou coletivamente 

considerado204. Nesses casos, a vítima é compensada pela extensão dos danos 

materiais e morais que sofreu no evento danoso.   

O problema passa a existir nas situações em que os interesses jurídicos 

protegidos pela ordem consumerista – em relevo, de segurança e de adequação – 

são violados continuamente pelos fornecedores através de uma ruptura na atuação 

de seus deveres, esperados de antemão pelos consumidores, através de uma 

confiança preexistente à relação de consumo205.  
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 VAZ, Caroline. Funções da responsabilidade civil: Da reparação à punição e dissuasão. Os 
punitive damages no Direito Comparado e Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
101. 

203
 “Art. 6º. [...]: “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos;”  

204
 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 246. 
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A esses casos, a jurisprudência aposta na utilização de uma função punitiva à 

responsabilidade civil, que recai, incessantemente, na figura do dano moral206  – 

provocando, assim, um colapso nesse instituto, que passa a atender funções 

antagônicas: compensar a vítima com fundamento no princípio da reparação 

integral 207 , assim como punir o ofensor, ampliando o valor indenizatório para 

dissuadi-lo de voltar a cometer danos de respectiva ordem208.  

Fundamenta-se, tal situação, na base legislativa do CDC que consagra não 

só a reparação dos danos, como, também, a prevenção efetiva deles – 

compreendendo, grande parte da doutrina pátria, que tal prevenção deve ocorrer 

não só anteriormente à ocorrência do dano, como, ainda, após a ocorrência dele, 

aplicando-se a punição para que o fornecedor não volte a cometê-lo209. O que se 

verifica, nesse sentido, é que, através do manto da prevenção de danos, aplica-se, 

como fator resultante, uma sanção ao fornecedor que perpetrou o dano, ainda que 

não tenha sido ele diretamente o responsável pelo feito, mas apenas um agente 

solidário da extensa e complexa cadeia de fornecedores de produtos e de serviços 

pertencente ao mercado de consumo da atualidade210. 

                                                                                                                                                                                     
punitiva. Os punitive damages na experiência do common law e na perspectiva do Direito 
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 Não há consenso doutrinário acerca da função punitiva aplicada ao dano 

moral, muitas vezes confundida, de forma equívoca, com os chamados punitiive 

damages consagrados no sistema da Common Law211. Salienta-se que essa função 

não se trata de fenômeno percebido tão somente no campo do direito consumerista, 

uma vez que também é encontrado no direito civil, como uma ferramenta a impedir o 

cometimento de ilícitos. 

Todavia, é no âmbito do mercado de consumo que essa aplicação punitiva é 

mais evidente, marcadamente considerada como um instrumento apto a combater a 

agressividade e o desrespeito diário dos fornecedores frente aos consumidores212, 

uma vez que é estrategicamente mais vantajoso a eles cometer “ilícitos lucrativos”213 

e, em seguida, indenizar os consumidores, do que, em todas as suas atividades, agir 

corretamente, em consonância com os princípios e com os direitos básicos do 

CDC214.  

Criar uma função punitiva ao dano moral para combater, na medida do 

possível, tais situações é, nessa ótica, válida, uma vez que os fornecedores arcariam 

com prejuízos não esperados, economicamente desvaliosos, a ponto de, 

progressivamente, apreenderem a lição de que é melhor agir corretamente frente ao 

mercado de consumo 215 . Todavia, essa função punitiva, para tornar-se efetiva, 

haveria de somar expressões quantitativas consideráveis, de acordo com o potencial 

econômico dos fornecedores, para torná-los atentos e receosos de provocar novos 

danos216.  
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. Indenização no Código 
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PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva (punitive damages e o 
direito brasileiro). In: Revista da Ajuris, ano XXXII, nº 100, dez. de 2005, p. 262. 
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 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano moral e indenização punitiva. Os punitive damages 
na experiência do common law e na perspectiva do Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 258. 
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 Segundo LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito 
das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 108, “Os ilícitos lucrativos, na forma coloquial, 
são condutas lesivas que „valem a pena‟. Os lucros dela auferidos são superiores aos eventuais 
prejuízos a serem ressarcidos, o que pressupõe uma visão econômica dessa dinâmica”.  
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 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 601. 
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 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito das 
condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 106. 
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Esses valores, no entanto, juntamente com o valor compensatório do dano, 

resultariam no enriquecimento indevido da vítima, que abarcaria em seu patrimônio 

valor que não condiz ao dano sofrido217. Sobre essa vertente ocorreram muitas 

discussões doutrinárias, as quais procederam em termos bastante conhecidos nos 

corredores jurídicos, como “loteria do Judiciário” e “Indústria do dano moral”, 

delineadas em face da facilidade de as vítimas de danos receberem dinheiro fácil por 

danos que nem tanto as atingiram 218 . Sob determinada perspectiva, frisa-se o 

absurdo, seria mais vantajoso ao indivíduo sofrer um dano injusto, na medida em 

que seria bem recompensado por ele, invertendo a lógica da responsabilidade 

civil219. 

Em relação aos acidentes de consumo, que se tratam de danos de maior 

gravidade, que atingem a saúde e a segurança dos consumidores, muitas vezes 

resultando em danos de consumo que alteram a vida não só da vítima, mas das 

pessoas que a rodeiam. Para tais situações, a indenização torna-se apenas um 

lenitivo, uma vez que não há valor econômico que a devolva aspectos de seu corpo 

e até de seu psíquico que detinha antes, isso quando o acidente não resulta em 

morte.  

Não há de se falar, nesses casos, ao menos no que tange a predominância 

das decisões da jurisprudência brasileira, em banalização do dano moral, com 

indenizações em valores desproporcionais ao devido à vítima, que tivessem como 

escopo enriquecê-las. Pelo contrário, verifica-se por vezes a inferioridade do valor, 

                                                                                                                                                                                     
Janeiro: Forense, 2006, p., 259: “Impede, assim, que a reparação se torne um preço, conhecido 
previamente, que o agente esteja disposto a pagar para poder violar o direito alheio”.  
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 Consoante SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do 
consumidor e a defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 232, “A ideia de 
reparação serve também de limite ao ressarcimento da vítima, pois não deve significar o seu 
enriquecimento indevido em decorrência do ato ilícito”.  

218
 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 246. Para MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 52-53: “Quando tudo se pode indenizar, passa-se a acreditar que tudo 
tem seu „preço‟, transformando, por essa via, todas as situações jurídicas subjetivas, inclusive as 
extrapatrimoniais, em situações patrimoniais, sob um certo sentido, na medida em que passíveis 
de indenização em dinheiro”.  

219
 Segundo LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito 
das condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 79, “A esquizofrenia do dano moral será, hoje, o 
mais grave problema da Responsabilidade Civil brasileira”.  



62 
 

que a depender da gravidade dos fatos, deveria ter compensações mais 

expressivas220. 

Aos vícios dos produtos e dos serviços, todavia, abrangidos por aqueles 

danos que atingem tão somente a vida útil dos objetos de consumo, que causam as 

chamadas “microlesões” aos consumidores, podem – esses, sim, – gerar conflitos 

quanto à função punitiva do dano moral. Referem-se aos casos em que há demora 

no atendimento dos SAC‟s das empresas de telefonia, o atraso de vôos, o cadastro 

indevido de inadimplentes etc.  

O abuso dos fornecedores, em muitos desses casos, é evidente, agindo, 

nesse sentido, não só os PROCON‟s, mas os Ministérios Públicos, entre outros 

agentes em defesa ao consumidor221. No âmbito do Judiciário, todavia, são poucos 

os consumidores que se mobilizam a promover demandas em face de seus 

interesses violados, de maneira que, aos que assim agem, o valor compensatório do 

dano moral é tão pequeno frente ao poderio econômico dos fornecedores que não 

os movem a modificar suas condutas negativas222.  

Verifica-se que, em razão da referida circunstância, a jurisprudência pátria 

vem aplicando a função punitiva do dano moral a essas microlesões que batem às 

portas do Judiciário, para que – na medida do possível – os fornecedores, 

deparando-se com a punição, atentem a modificar sua atitude, dissuadindo-se de 

reiterar a conduta que o levou a receber a indenização223. Há, nisso, dois problemas: 

conforme mencionado, há um número reduzido de demandas nesse sentido, de 

maneira que, ainda que o Judiciário tente prevenir a ocorrência de danos aos 

consumidores, as indenizações ainda demonstram-se diminutas a promover alguma 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 252. 
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 MELO, Nehemias Domingos de. Dano moral nas relações de consumo. Doutrina e 
jurisprudência. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 358: “Em verdade, grande parte das demandas 
a título de dano moral decorre de falhas na prestação dos serviços ligados aos grandes 
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 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito das 
condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 104. 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. Indenização no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 275.  
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alteração importante nessa seara224; ademais, o consumidor recebe indenização 

vultosa, não merecida em face da microlesão suportada, rompendo, assim, com o 

caráter compensatório do dano moral, transformando esse instituto jurídico em uma 

legítima loteria.  

Nesse sentido, a função punitiva do dano moral aplicada por grande parte da 

jurisprudência, na tentativa de aplacar a agressividade dos fornecedores, faz com 

que, a revés do que se espera, pequenos problemas da vida diária tornem-se 

grandes fontes de lucro aos consumidores, que vêem nessas demandas não uma 

forma de chamar atenção dos fornecedores para que ajam corretamente, mas, sim, 

uma fácil fonte de lucro, banalizando o instituto do dano moral, que não atinge, em 

grande parte, a sua verdadeira finalidade225. É, nesse sentido, que se apresenta a 

construção e a importância dos chamados danos morais coletivos226. 

 

3.1. Adaptação do Direito a uma sociedade de massas: a inovação do dano moral 

coletivo no CDC:  

 

A Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que trata sobre a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem 

urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, por 

infração à ordem econômica ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo, surgiu 

para inovar e promover a tutela de danos transindividuais, isto é, de lesões que 
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 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direito das 
condutas lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 108. 
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 Segundo MARTINS-COSTA, Judith; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função 
punitiva (punitive damages e o direito brasileiro). In: Revista da Ajuris, ano XXXII, nº 100, dez. 
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 MORAES, Maria Celina Bodin de. Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e 
perspectivas. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Ano 5, vol. 18, abril-jun. de 2004, p. 77: “É de 
aceitar-se, ainda, um valor a mais na reparação do dano extrapatrimonial para situações 
potencialmente causadoras de lesões a um grande número de pessoas, como ocorre nos direitos 
difusos e coletivos, tanto na relação de consumo, quanto no direito ambiental”.  
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excedem à esfera individual das pessoas, atingindo toda a coletividade227. O Código 

de Processo Civil de 1973 dispõe de procedimentos pensados não para a sociedade 

solidária de hoje, mas, sim, para a sociedade individualista de outrora, de modo a 

tornar determinante a entrada em vigor de uma ação civil pública voltada para os 

direitos de toda a coletividade, como um instrumento apto a tornar efetivos os 

direitos de todos228.  

Inspirado nos moldes da referida lei, o Código de Defesa do Consumidor, 

legislação promulgada posteriormente, admitiu a defesa dos consumidores não só 

através da tutela individual de direitos, mas, indo além, também mediante a tutela 

coletiva, a qual será exercida nas hipóteses previstas pelo legislador229. A ação civil 

pública, fundamentada no CDC, ocorrerá nas situações coletivas em que houver 

interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato; ainda, quando constatados interesses ou direitos coletivos, 

assim entendidos os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base; e, por fim, se se tratar de interesses ou direitos individuais 

homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum230.  

A tutela coletiva de interesses transindividuais dos consumidores pode ser 

promovida, conforme a previsão do CDC, concorrentemente, pelos seguintes 

legitimados: o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
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 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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 “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 
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        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
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ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
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Federal; as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda 

que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses 

e direitos protegidos pelo código; as associações legalmente constituídas há pelo 

menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e 

direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear231. Frisa-

se que os referidos legitimados podem, ainda, promover, em nome próprio, e no 

interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade, 

também, pelos danos individualmente sofridos, tratando-se, essa, da tutela dos 

danos individuais homogêneos232.  

Nessa seara coletiva, o instituto do dano moral não se fundamenta, por óbvio, 

com base na tutela da pessoa humana e de sua dignidade, uma vez que o aspecto 

subjetivo dessa indenização converte-se à proteção da coletividade de 

consumidores e de seus interesses e direitos desrespeitados frente aos 

fornecedores do mercado de consumo233. O papel do dano moral, nesse espaço, ao 

contrário do que se verifica na tutela das demandas individuais de consumo, 

funciona adequadamente, em compasso com a tentativa de buscar a dissuasão dos 

“maus fornecedores”, por pretextos que são não só desafiadores, mas problemáticos 

em face do dano moral individual234.  

Enquanto para as incidências de acidentes de consumo não são todos os 

magistrados ou ministros que compreendem pela concessão da tutela individual do 

dano moral aos danos potenciais, isto é, à ocorrência de risco de danos na esfera da 

saúde e da segurança dos consumidores, não há dúvida que frente a esses riscos, 

no que condiz à tutela coletiva, o dano moral torna-se, no mais das vezes, 

                                                           
231 “Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 
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apropriadamente indenizado, cumprindo o seu papel de dissuadir o fornecedor a não 

mais cometer probabilidade de novos danos de semelhante envergadura no 

mercado de consumo235 . Na perspectiva desses danos, ademais, o dano moral 

coletivo representa maior vultuosidade nos valores indenizatórios do que os danos 

de natureza individual, o que realça o caráter preventivo de sua promoção236. 

Torna-se imperante a propositura da ação civil pública, principalmente, no que 

concerne às incidências dos chamados vícios de produtos e de serviços no mercado 

de consumo, os quais, em sua grande maioria, não representam apenas vícios 

intrínsecos aos objetos de consumo. O que ocorre, em sentido diverso, é a 

caracterização de vícios, principalmente na esfera dos serviços, que acusam o 

descuido e o desrespeito da cadeira de fornecedores frente aos consumidores no 

mercado de consumo237.  

Não é à toa, nesse sentido, o expressivo número de demandas batendo às 

portas (e às janelas!) do Poder Judiciário, todos os dias, referentes, repetidamente, a 

vícios de serviços das empresas de telefonia, das instituições financeiras, das 

empresas de TV à cabo, das empresas aéreas e de turismo etc. Formam, essas, 

sem a pretensão de generalizar tais conflitos, mas apenas no intuito de facilitar a 

compreensão do fenômeno, das chamadas “microlesões” de consumo238. 

Na perspectiva das demandas individuais de consumo, o consumidor 

promove ação no Poder Judiciário nas situações em que se esgotaram as vias de 

conciliação da lide frente, diretamente, ao fornecedor, no mais das vezes 

caracterizada pelo incansável desrespeito a eles e às suas necessidades, com 

funcionários que não promovem a aproximação, mas trabalham como verdadeiros 

advogados de defesa de suas empresas, formando um muro que rompe com a, 

como deveria ser, saudável relação de consumo. Porém, no que tange às 

microlesões, vícios dos produtos e dos serviços, o tratamento previsto pelo 
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 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Ações coletivas e meios de resolução coletiva 
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legislador consumerista diz respeito ao desfazimento da compra, com a devolução 

do valor pago, o abatimento do preço pago ou a substituição do produto ou a 

reexecução do serviço, o que, a essa altura, torna-se resposta ínfima ao desconforto 

experimentado pelo consumidor. 

O instrumento de perdas e danos oportunizado pelo CDC a casos em que o 

consumidor sofre lesões não têm, em sua essência, solução a esse caso, pois o 

dano patrimonial é devido apenas na medida em que economicamente quantificado, 

bem como o dano moral significa, em sua definição original, ofensa à pessoa, o que, 

no contexto citado, não produz indenização. Segundo os magistrados, as 

microlesões de consumo, em sua grande maioria, tratam-se de desconfortos, 

incômodos inerentes à sociedade de massas, não desencadeador de dano moral239. 

Tal argumento tem a sua razão de ser, uma vez que a concessão de dano moral, em 

sua função reparatória, a essas situações desencadearia, como efeito colateral, a 

banalização do instituto, uma vez que deve ser, de fato, aplicado a situações mais 

graves de desrespeito à pessoa humana240. 

A doutrina e a jurisprudência, deparando-se com tal situação, ainda que em 

contramão à base teórica do tema, optou por tratar essas demandas de modo a 

buscar conveniência prática: uma vez insuficiente, às demandas de microlesões de 

consumo, a função reparatória do dano moral, inseriu-se, em tal contexto, uma 

função punitiva a esse instituto, de modo a punir e a dissuadir o fornecedor a não 

agir com desrespeito e descuido no exercício de suas atividades e na relação com 

seus consumidores241. Ocorre que a aplicação dessa premissa transformou o dano 

moral em verdadeiro instrumento de punição, ofuscando a função reparatória de sua 

essência e banalizando o seu verdadeiro significado. 
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Ainda, na medida em que sob tal premissa é aplicada, os magistrados visam 

não só punir o ofensor, mas, contraditoriamente, têm o objetivo de não enriquecer 

indevidamente a vítima, o que se trata de pretensão impossível: para se punir o 

ofensor há de se aplicar a ele o dever de indenizar um valor razoável, que o mobilize 

a modificar seu tratamento para com os consumidores; nessa medida, tal valor tende 

a provocar no consumidor e na sociedade uma inversão de valores, uma vez que o 

dano moral passa a ser visto como uma verdadeira fonte de lucro242.  

A esses casos, conforme ver-se-á adiante, em análise à jurisprudência pátria 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os valores indenizatórios 

concedidos a título de dano moral com função punitiva têm valores semelhantes, já 

consolidados pelas Turmas e pelas Câmaras do Tribunal. Isso faz com que os 

fornecedores, em suas estratégias financeiras, prevejam as circunstâncias de uma 

minoria de consumidores que irão, de fato, adentrar ao Judiciário para pedir 

indenização, de modo a continuarem, ainda com resultados bastante lucrativos, com 

seus tratamentos degradantes no mercado de consumo, pouco vislumbrando-se 

alterada sob essas considerações243. 

Por meio das referidas considerações é que demonstra ser relevante o papel 

da ação civil pública e do dano moral em caráter coletivo, uma vez que sob tal 

dimensão transindividual torna-se possível alcançar os fornecedores, com uma 

barreira que obstaculize as suas sucessivas e desenfreadas agressividades no 

mercado consumerista244. Segundo o parecer de, se não a totalidade, considerável 

parcela dos juristas brasileiros, o dano moral coletivo há de desempenhar, sem 

problemas, a função punitiva e dissuasória que tanto se fala e se busca hoje245.  

A corroborar com essa premissa, ademais, em nome dos consumidores, o 

valor concedido a título de dano moral coletivo há de ser expressivo, respeitando a 
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dimensão que atualmente a coletividade de pessoas detém no atual Estado 

Democrático de Direito – um Estado solidário 246 . No outro extremo, que nas 

demandas individuais é o espaço destinado ao enriquecimento indevido dos 

consumidores, aqui, na demanda coletiva, não mais faz sentido, uma vez que a 

indenização concedida a título de dano moral coletivo não tem como destinatário o 

patrimônio do consumidor individualmente considerado, mas, sim, a um fundo 

público destinado a todos os consumidores247. É, nesse sentido, o teor do artigo 13, 

da Lei da Ação Civil Pública: 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério 
Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 

reconstituição dos bens lesados.
248

 

O instituto do dano moral coletivo, o qual não encontra seus pilares na 

construção teórica dedicada ao dano moral individual, é tema de importante 

aplicação prática e jurisprudencial, na medida em que torna efetiva a função 

preventiva prevista como direito básico dos consumidores249, bem como, por não 

tratar de indenização diretamente concedida às vítimas dos danos, sua função 

reparatória, à coletividade, é atingida na medida em que depositado o valor no fundo 

público dos consumidores250.   

Trata-se, ainda, de instituto jurídico pouco enfrentado pelos juristas 

brasileiros, no que tange a uma base teórica aprofundada, que estabeleça o campo 

a ser desenvolvido por essa admirável ferramenta de proteção aos direitos 
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transindividuais251. Na medida em que a disciplina da responsabilidade civil, de per 

si, não construiu, ao lado das indenizações de danos patrimoniais e de danos 

morais, instrumento jurídico apto a desempenhar a função preventiva proclamada 

hoje, é, nos danos morais coletivos, que tal pretensão encontrará seu primeiro passo 

evolutivo, com clareza e louvor.   

  

4. A função punitiva do dano moral na jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

4.1. A ótica do dano moral individual nas relações de consumo: 

 

A presente pesquisa debruçou-se à análise, primeiramente, dos mais 

recentes acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais Cíveis do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), período, esse, compreendido entre os 

anos de 2013 e 2014. A maior parte dessas demandas relativas às relações de 

consumo, encontradas na busca pelo site do TJ/RS, não tratam sobre situações 

jurídicas complexas, que exigiriam das Turmas e das Câmaras maior análise, 

compreendendo, todas, os seguintes fatores:  

a) Meros aborrecimentos do cotidiano, desconfortos que não resultam, 

propriamente, no dever de indenizar;  

b) Produtos ou serviços apresentando vícios, com a agravante de reiteradas 

vezes tê-lo cometido com um ou com ampla gama de consumidores, sendo 

conhecidos pela má-prestação no mercado de consumo;  

c) O consumidor, na tentativa de resolver o vício, apenas se desgasta em 

inúmeras tentativas frustradas de contatar o fornecedor. 
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A começar, numerosas são as demandas indenizatórias propostas ao Poder 

Judiciário, principalmente aos Juizados Especiais Cíveis, pleiteando dano moral 

mediante motivações rasas, fatos quaisquer do cotidiano que, no mais das vezes, 

causaram aos autores aborrecimentos e desconfortos momentâneos, sem grandes 

repercussões em suas vidas. Em tais conjunturas, que não acompanhe algum dos 

dois outros fatores relatados, o Poder Judiciário não tem concedido o dano moral, 

sob os argumentos que seguem. 

Determinada consumidora pleiteou ação indenizatória de danos morais pela 

simples alegação de ter sofrido tal dano em razão de uma cobrança indevida 

realizada por uma empresa de telefonia. Frisa-se, nesse contexto, que o débito foi 

desconstituído antes mesmo de ter proposto demanda no Poder Judiciário. 

Consoante a Turma Recursal Cível, o recurso inominado foi desprovido, sob o 

seguinte fundamento:  

Ainda que não se descure os aborrecimentos causados ao consumidor, não 
comporta acolhida a pretensão por danos morais, cuidando-se o fato de 
mero dissabor cotidiano, inerente à vida em sociedade e peculiar às 
modernas relações comerciais.

252
 

Em situação diversa, a autora propôs ação indenizatória de danos morais pelo 

simples fato de espera para atendimento em fila de banco, sem a corroboração de 

qualquer prejuízo que tal situação poderia ter-lhe causado gravemente. Nesse 

sentido, a fundamentação do recurso desprovido foi a seguinte:  

A simples espera para atendimento em fila bancária, ainda que seja motivo 
de aborrecimento, não acarreta, por si só, dano de ordem extrapatrimonial. 
[...] Hipótese concreta em que a espera não passou de mero dissabor, 
comum da vida cotidiana, sobretudo em se considerando que a parte autora 
não preenche os requisitos para atendimento prioritário, o que poderia 
gerar, por excepcionalidade, situação desencadeadora de dano moral.

253
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Noutro sentido, existem pleitos indenizatórios de dano moral, que, ainda que 

sejam, substancialmente, fatos que ensejariam mero desconforto ou aborrecimento 

próprio da sociedade em que vivemos, são, em freqüência indesejada, 

constantemente ocorrentes e desrespeitosos aos consumidores. Nesse sentido, 

verifica-se que a indenização pelo dano moral ganha uma nova função: a de punir 

tais condutas e, na medida do possível, dissuadir o fornecedor a não mais cometê-

las, sem que, sob esse argumento, enriqueça indevidamente a vítima.  

É a situação concreta em que vivenciou determinada consumidora que 

passou a ser, por diversas vezes, cobrada, indevidamente, por valores de serviços 

bancários que não utilizou; nesse sentido, o cartão de crédito que detinha da 

instituição financeira encontrava-se bloqueado, sem nunca ter sido utilizado. Após 

correntes ameaças de inscrição aos órgãos de proteção ao crédito, a consumidora 

efetuou o pagamento da cobrança, mesmo sabendo ser ele indevido.  

Ante a configuração desse abuso, a referida instituição financeira, que já é 

conhecida no mercado de consumo por cometer falhas semelhantes a essa, teve o 

seguinte tratamento conferido pelo Poder Judiciário:   

 A condenação da ré em danos morais essencialmente na sua função 
punitiva da responsabilidade civil, diante da inadequação de sua conduta, 
exercício arbitrário das próprias razões, bem como para evitar a reiteração 
de prática semelhante no futuro

254
 

Comuns são, ainda, os pleitos indenizatórios de dano moral em razão da 

negativação do consumidor em órgãos de proteção ao crédito frente a débitos que 

nem sabe que existiam, uma vez que não foi cobrada por eles; ou, também, em 

débitos indevidos, nos quais os consumidores sequer deveriam responder. É o que 

ocorreu com determinada consumidora que se surpreendeu ao tentar realizar 
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compra diversa e soube nessa circunstância que seu nome encontrava-se 

negativado. A resposta do Judiciário, nessa situação, foi a seguinte:  

Restou configurado, assim, o desrespeito à pessoa do consumidor em razão 
da conduta da ré, tornando dessa forma possível o acolhimento do pedido 
indenizatório dos danos morais com caráter dissuasório, aplicando-se a 
responsabilidade civil com o intento de evitar a reiteração da prática abusiva 
de cobrança e inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito.      
Em relação ao quantum indenizatório, este deve ser adotado como forma 
punitiva e pedagógica, de modo a coibir novas posturas equívocas.

255
 

Outro argumento, também utilizado pelas Turmas Recursais do TJ/RS, para a 

aplicação da função punitiva ao dano moral diz respeito às situações em que o 

consumidor, reiteradamente, tenta contatar o fornecedor para resolver o vício de seu 

produto ou serviço, porém resta frustrado, não obtendo êxito em suas tentativas.  

É o caso, por exemplo, de um consumidor que adquiriu uma motocicleta em 

determinado estabelecimento comercial. O produto não apenas não foi entregue no 

prazo avençado entre as partes, como a demora atingiu prazo superior a oito meses, 

ainda que em incessantes tentativas de solução pelo consumidor, em contato com o 

referido fornecedor. O Rel. desta ação, julgada pela Terceira Turma Recursal Cível 

do TJ/RS, assim proferiu: 

Viável a condenação em danos morais, pois se está diante de um caso que 
extrapola o simples incômodo inerente à vida de relações comerciais. A ré 
apresenta uma conduta comercial reprovável, que revela não só a falta de 
logística como o desrespeito ao consumidor, o qual fora submetido a espera 
desproporcional.[...]                                                                                         
A fixação do montante indenizatório, por sua vez, deve atender aos fins a 
que se presta, em princípio, oferecendo compensação ao lesado, 
atenuando seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter 
sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato 
lesivo.

256
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Também cansativas tornaram-se as tentativas de determinada consumidora 

que apenas encontrou esperança em ser atendida por sua fornecedora quando 

adentrou com demanda de obrigação de fazer, cumulada com indenização pelos 

danos morais, junto ao Poder Judiciário. No caso concreto, a instituição financeira 

não a atendia em seus pedidos de obter o boleto bancário para quitar 

antecipadamente um empréstimo que havia realizado junto ao banco. Nesse 

sentido, foi o entendimento, por maioria, da Segunda Turma Recursal Cível:  

Diante dessa situação, na ausência de qualquer justificativa para a conduta 
do réu, restam configurados os danos morais, notadamente em sua função 
dissuasória e punitiva.

257
 

A corroborar, também, de acordo com as jurisprudências fixadas pelas 

Turmas Recursais Cíveis do TJ/RS, diz respeito ao caso de determinado consumidor 

que, após o período superior a um ano de inúmeras tentativas, inclusive junto ao 

Procon e à Anatel, obteve a portabilidade numérica de sua telefonia móvel. Nesse 

sentido, foi o entendimento da Primeira Turma Recursal Cível:  

Em vista disso, correta a fixação de danos morais pela má prestação dos 
serviços, inclusive quanto ao valor da indenização – R$ 2.000,00 -, o qual 
não comporta majoração, na medida em que fixado adequadamente de 
forma a atender as funções punitiva e dissuasória, além de estar dentro dos 
parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos.

258
 

A compreensão sobre a inserção de uma função punitiva à indenização de 

dano moral não se limita ao âmbito de decisões das Turmas Recursais do TJ/RS, 

verificando-se, também, nas Câmaras Cíveis do Tribunal a tendência de se aplicar o 
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caráter pedagógico-punitivo do dano como medida a aplacar as agressividades 

cometidas pelos fornecedores frente ao mercado de consumo. 

A demonstrar, nesse sentido, é o caso de determinados consumidores que 

tiveram atraso em seus vôos por período superior a seis horas, aguardando, no 

aeroporto, a iniciativa da empresa aérea em realocá-los em outro aeromóvel, sem 

explicações plausíveis para justificar a situação. Em razão da má-prestação do 

serviço, que, segundo o voto do relator da ação, ultrapassou os transtornos do 

cotidiano, marcado pelo longo período de espera, torna ao fornecedor o dever de 

indenizar o dano moral.  

Certo é que o valor não pode ser excessivo a ponto de fomentar o 
enriquecimento injustificado, nem inexpressivo a ponto de ser considerado 
insignificante sob a ótica reparadora da vítima. Além disso, a indenização 
tem o caráter dúplice, revestido também do comando punitivo/pedagógico 
em relação ao ofensor.

259
 

Noutro evento lesivo, marcado pela participação de uma fornecedora de 

telefonia, verificaram-se cobranças indevidas nas faturas telefônicas da 

consumidora, por serviço que sequer tenha adquirido. Em suas tentativas de 

resolver o problema, todavia, não foi ouvida, sendo mantidas as cobranças260. Na 

fundamentação dessa decisão, a Desembargadora Relatora do feito concluiu pela 

não incidência dos danos morais, uma vez que “a autora não sofreu dano 

significativo, tal como o bloqueio da linha telefônica ou a negativação de seu nome 

em cadastro de órgão restritivo de crédito”.  

Em discordância à Relatora, o Des. Revisor e Relator do feito, em seu voto, 

proferiu verdadeira síntese explicativa sobre a aplicação da função punitiva do dano 
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moral no Direito brasileiro, voto que foi seguido pelo Presidente, resultando em 

provimento à apelação:  

Todavia, embora não tenha ocorrido a figura dos danos morais típicos, 
puros, ou subjetivos, que estão ligados aos sentimentos de dor, frustração, 
humilhação, intenso desconforto ou grave perturbação da rotina de vida, 
tenho que a responsabilidade civil, em casos da espécie, pode vir a 
desempenhar outra função, ou seja, a função punitiva e dissuasória. 

Em primoroso esclarecimento, segue o referido Des.:  

De fato, o desmesurado número de demandas semelhantes à presente, que 
chega aos vários milhares, estão a comprovar, do ponto de vista estatístico, 
que não se trata de simples falha do sistema da requerida – caso em que a 
solução passaria apenas pela devolução, simples ou em dobro, dos valores 
indevidamente cobrados. 

Trata-se, isso sim, de verdadeira estratégia empresarial, adotadas por 
grandes companhias que tenham um enorme número de clientes, de quem 
se cobram valores relativamente módicos por serviços cobrados. Partindo 
do pressuposto de que boa parte dos clientes não revisa minuciosamente 
suas faturas, que boa parte daqueles que revisam não entendem alguns 
códigos de serviços faturados, e que muitos daqueles que entendem – e 
percebem que se trata de serviços não solicitados – não chegarão a 
reclamar administrativamente (para não perderem tempo e paciência no 
enlouquecedor sistema de call center), nem judicialmente (uma vez que os 
diminutos valores cobrados não compensam o trabalho e os gastos de uma 
demanda judicial. [...] 

 

O papel da indenização do dano moral a casos como esses, pois, em que não 

se vislumbra a incidência do dano moral em seu sentido originário, que é o de 

proteção à pessoa, em tópico diverso abordado, esse instituto vem a desempenhar 

outra função, que visa cumprir a efetiva prevenção de danos proposta pelo CDC: 

Essa é a razão pela qual é possível – e necessário – que se agregue uma 
sanção econômica à devolução dos valores indevidamente cobrados, 
visando punir condutas do gênero e dissuadir os operadores econômicos a 
agirem de forma diferente.  Ou seja, trata-se de invocar a função punitiva e 
dissuasória da responsabilidade civil, que excepcionalmente pode agregar-
se à função meramente reparatória/compensatória que ela normalmente 
ostenta. 

Em consonância com essas decisões, foi o caso do consumidor que, para 

adquirir exemplar gratuito de determinada revista, forneceu seus dados a 

determinada Editora, sendo surpreendido, tempo depois, com a aquisição, em seu 

nome, de outra revista, percebendo que os dados fornecidos foram utilizados 
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indevidamente para outro fim, constituindo débito em seu cartão de crédito por 

assinatura da qual não teve participação. Essa situação perdurou pelo período de 

um ano, sendo descontados de seu cartão valores da assinatura mensal, sem 

conseguir o consumidor resolver o problema diretamente com a fornecedora.  

Acerca do referido caso, o Poder Judiciário assim tratou:  

É para tais situações que se justifica a aplicação de uma pena privada 
(função punitiva), para não deixar passar in albis uma conduta empresarial 
equivocada, e para dissuadir os agentes econômicos de reiterar tais 
comportamentos futuramente.  
No campo da responsabilidade civil, tal prática abusiva vem causando 
danos que configuram „microlesões‟ do ponto de vista individual, mas que 
globalmente são relevantes. Ou seja, são estratégias que, individualmente 
consideradas, beiram à irrelevância para o operador econômico, causando 
pequena lesão ao consumidor. Todavia, consideradas em seu conjunto, 
acarretam grandes lucros aos fornecedores. E é isso que deve ser levado 
em conta quando o julgador é levado a decidir sobre uma dessas 
microlesões, como é o caso.

261
 

  

4.2. Análise jurisprudencial sob a ótica do dano moral coletivo: 

 

Sob a ótica coletiva, a presente pesquisa analisa a fundamentação 

jurisprudencial das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul quanto às ações civis públicas de consumo que condenaram as fornecedoras 

a danos materiais e morais de caráter coletivo. Nessa perspectiva, assim como se 

deu na anterior, relativa às demandas individuais, busca-se compor um apanhado de 

fundamentações que evidenciem a existência de uma função punitiva do dano moral 

no Direito brasileiro.  

O Ministério Público promoveu ação civil pública em face de determinada 

agência de telefonia e de determinada fornecedora de internet, essas reconhecidas, 
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pelos órgãos de defesa do consumidor e pelo Poder Judiciário, como grandes alvos 

de reclamações consumeristas262. Nesse sentido, considerou a ementa: 

Provada a má prestação do serviço por parte das rés, consistente na 
alteração unilateral de contratos, instalação e cobrança de serviços não 
autorizados, bem como dificuldades dos consumidores no cancelamento do 
serviço de telefonia, internet banda larga e soluções de conteúdo digital 
prestados, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos. 

Em razão do cometimento de tais condutas repreensíveis, as quais não se 

demonstraram obstaculizadas pelos procedimentos administrativos do PROCON, 

nem pelas demandas individuais dos consumidores, tiveram fixadas, pelo Juízo de 

origem, dano moral coletivo no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para 

uma e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a outra, corrigidos monetariamente, 

revertidos ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. A fixação dos expressivos 

valores visou, em maior escala, através de um caráter punitivo-pedagógico, dissuadir 

esses fornecedores em continuar com tais condutas. Segundo o relator do feito: 

Não é mais crível que o Poder Judiciário seja diariamente abarrotado por 
demandas individuais ajuizadas, pleiteando que as recorrentes prestem de 
forma correta o seu serviço, o que é sua obrigação, pois esse demandismo 
individual recorrente, causado pela má prestação desses serviços, leva, 
inclusive, ao comprometimento do princípio da razoável duração do 
processo, o que é inaceitável. 

A punição do valor indenizatório a título de dano moral não foi a única forma 

preventiva de danos utilizada pela Décima Nona Câmara Cível do TJ/RS para 

dissuadir os fornecedores, uma vez que também utilizadas multa por 

descumprimento e reparação in natura, estabelecida pelo Juízo a quo e mantida no 

acórdão. Tal reparação, de incomensurável importância para que haja a efetiva 

dissuasão, deu-se na seguinte medida, ipsis literis: 

f) DETERMINAR que as demandadas incluam, em todas as faturas 
confeccionadas no mês subsequente após o trânsito em julgado da 
presente ação coletiva, o resumo da decisão judicial, com expressa menção 
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ao feito em questão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), limitados a 30 (trinta) dias, corrigido monetariamente pelo IGP-M, 
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar 
do término do prazo acima referido, a ser revertido para o Fundo de 
Reconstituição dos Bens Lesados, de acordo com o art. 13 da Lei nº. 
7.347/85; e, 

g) DETERMINAR que, para ciência da presente decisão aos interessados, a 
demandada publique as suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da data em que não houver mais recurso dotado de efeito 
suspensivo, o inteiro teor da parte dispositiva da presente decisão, nos 
jornais de grande circulação, em cada estado da Federação, na dimensão 
mínima de 20cm x 20cm e em cinco dias intercalados, sem exclusão da 
edição de domingo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), limitados a 30 (trinta) dias, corrigido monetariamente pelo IGP-M, 
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar 
do término do prazo acima referido, a ser revertido para o Fundo de 
Reconstituição dos Bens Lesados, de acordo com o art. 13 da Lei nº. 
7.347/85. 

 Com base em um inquérito civil que apurou abusividade e falha no serviço 

prestado por determinada fornecedora que realiza compras coletivas pela internet, o 

Ministério Público ajuizou ação civil coletiva, em nome dos prejudicados, para 

condenar a empresa ré a determinadas obrigações de fazer e ao pagamento de 

indenização por dano material e dano moral coletivo 263 . A sentença julgou 

procedente o pedido referente às abusividades do site, precisamente do contrato da 

prestadora de serviços, que, em diversas cláusulas, buscava eximir-se de sua 

responsabilidade frente a ocorrência de possíveis danos. A indenização pelo dano 

material foi concedido na medida em que concretamente avaliados e demonstrados 

pelo inquérito, entendendo a magistrada, por fim, a inocorrência de danos morais 

coletivos, por se tratar de demanda relativa a direitos individuais homogêneos. A 

sentença, ademais, tratou de aplicar à fornecedora ré a obrigação de fazer 

consistente na publicação em seu site, no jornal Zero Hora e no jornal Correio do 

Povo, a parte dispositiva da sentença de procedência, sob pena de multa diária no 

valor de R$10.000,00.  
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Nesse sentido, o acórdão prolatado pela Décima Câmara Cível do TJ/RS 

manteve a decisão do Juízo a quo e, indo além, julgou procedente o pedido do 

Ministério Público quanto aos danos morais coletivos, entendendo, os 

Desembargadores, que “o dano moral coletivo está configurado, na medida em que 

o ato ilícito praticado pela ré atingiu valores jurídicos cuja dimensão ultrapassou a 

noção individual”. Assim está exposto no decisum:  

E isso em virtude fundamentalmente da natureza de sua atividade 
econômica, que é realizada através da internet, e, portanto, possui potencial 
lesivo para atingir inúmeros consumidores, globalizadamente, sem que se 
consiga mensurar com exatidão o número de vítimas, bem assim em razão 
da deslealdade da conduta praticada pela ré. 

O valor indenizatório a título de dano moral coletivo foi firmado em R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), quantia aplicado a casos análogos por 

aquela Câmara. Segundo o Relator do feito, no que concerne à função a ser 

desempenhada por essa indenização, assim manifestou-se: 

O valor arbitrado para a indenização dos danos morais coletivos deve levar 
em consideração principalmente o caráter preventivo e punitivo da 
reparação, com o escopo de desestimular a reiteração de práticas 
comerciais que impliquem violação de valores coletivos. 

Noutra esteira, diz respeito à ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado em face de determinada rede de supermercados, que expôs a 

venda produtos com prazo de validade vencidos e em más-condições de 

conservação, impróprios para consumo264. Dentre outras medidas, a sentença a quo 

condenou a fornecedora ré ao pagamento de indenização a título de danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tornando descontente, o Ministério Público, 

nesse sentido, que assim rebateu, consoante registrado no acórdão ora em análise:  

Destacou que, no dano moral coletivo, a função sancionatória assumia 
maior importância, diante da dificuldade de dimensionar o dano sofrido e a 
necessidade de que a indenização assuma caráter pedagógico. Ponderou a 
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necessidade de observância quanto à capacidade econômica do ofensor e 
à função sancionatória da condenação que, na quantia de R$ 10.000,00, 
mostrava-se insuficiente para desestimular a reincidência. Pugnou pelo 
provimento do recurso, a fim de que o valor da indenização fosse majorado 
(fls. 170/181). 

Em consonância com respaldo da apelação do Ministério Público, a Décima 

Oitava Câmara Cível do TJ/RS majorou a indenização de danos morais coletivos, 

elevando a quantia para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em face de sua função 

punitiva e dissuasória.  

Por fim, outro caso interessante acerca da aplicação dos danos morais 

coletivos diz respeito à ação civil pública proposta pelo órgão do Ministério Público 

em face de determinada fabricante de eletroeletrônicos, a qual tornava ônus do 

consumidor o pagamento de transporte da mercadoria com vícios para avaliação e 

conserto na assistência técnica do fornecedor265. Os danos morais coletivos, em 

primeira instância, não foram concedidos, sendo fixados, todavia, pela Décima 

Sétima Câmara Cível do TJ/RS, ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelo 

seguinte argumento: 

Note-se que o dano moral coletivo está ligado à repulsa coletiva e tem 
caráter de sanção pecuniária por violação aos direitos difusos e coletivos de 
natureza preventivo-punitiva, com o intuito de inibir a reiteração da conduta 
lesiva, em face do interesse social na preservação dos direitos da 
coletividade. [...] 

Na hipótese, trata-se, a ré, de uma empresa multinacional e uma das líderes 
no mercado na fabricação de eletrônicos, portanto, de grande capacidade 
econômica. Por outro lado, é larga a extensão do dano, na medida em que 
atinge todos os consumidores dos produtos fabricados por ela e em todo o 
território nacional. Por fim, a conduta lesiva é grave, já que restringe uma 
garantia conferida pelo CDC, importando em ofensa a direito.  

Tendo por base tais parâmetros, entendo prudente a condenação da ré no 
valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), pois, mesmo não se mostrando 
elevado para o perfil econômico do ofensor, mostra-se proporcional à lesão 
provocada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões jurídicas que cercam a temática da presente pesquisa são 

preenchidas por equívocos estruturantes, que, se não restarem, de uma vez, 

esclarecidos, continuarão a pronunciar incerteza e insegurança jurídica na matéria 

concernente ao dano moral, principalmente em sua concessão nas demandas 

judiciais de consumo. Nesse sentido, em termos jurisprudenciais, não há dúvida: há 

decisões para todos os gostos.  

Nos palcos do Direito, verifica-se a tortuosa resistência dos juristas – sejam 

eles doutrinadores ou aplicadores da lei – em admitir a criação, pela própria 

jurisprudência brasileira, de um dano moral punitivo, que visa coibir condutas 

agressivas ou descuidadas, de indivíduos ou de empresas, que resultam em danos 

injustos a outrem. O presente estudo limitou-se à análise da construção e da 

justificação desse dano punitivo em face das relações de consumo, a qual tem base 

teórica diversa daquele dano moral vislumbrado nas relações entre civis.  

A doutrina pátria divide-se em corrente favorável à introdução de uma função 

punitiva ao dano moral, enquanto outra parcela de estudiosos rechaçam a 

possibilidade de admiti-la no Direito brasileiro – ambas com consistentes 

argumentos. No entanto, enquanto permeia o debate doutrinário, a jurisprudência, 

na prática, também dividida, ora aplica o dano moral punitivo, ora não o concede, 

sob o argumento de ele servir apenas à violação dos direitos da personalidade.  

O que se quer dizer, de uma vez, nesse sentido, é que o dano moral com 

função punitiva existe e é concedido no Direito brasileiro, mesmo que, para isso, não 

encontre qualquer respaldo legislativo ou teoria sólida que o fundamente. Trata-se, 

sim, de uma construção jurisprudencial cada vez mais presente na ótica dos 

Tribunais, no mais das vezes sendo vencidos os votos daqueles magistrados que 

não o aplicam. 

Esse fenômeno, ainda que trate sobre a função punitiva, não diz respeito aos 

punitive damages consagrados nos sistemas de Common Law, nem se trata de uma 

tentativa do Judiciário brasileiro em introduzi-los aqui – são institutos jurídicos 
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diversos, que merecem, também, estudo aprofundado de acordo com seus próprios 

delineamentos, sem que haja a tentativa de compará-los. O que se verifica na teoria 

da responsabilidade civil contemporânea da ordem jurídica brasileira é uma crise em 

sua função reparatória, a qual não mais desempenha o seu papel suficientemente 

frente à sociedade em que vivemos hoje. 

Em perspectiva quantitativa acerca da referida insuficiência, há a constatação 

de que os danos cometidos na sociedade de consumo cresceram vertiginosamente, 

repetindo-se, milhares de vezes, todos os dias, a número incontável de 

consumidores. Qualitativamente, por sua vez, esses danos tornaram-se, no mais das 

vezes, - principalmente no que tange ao dano extrapatrimonial – prejuízos 

irreparáveis. 

Em sintonia com essa realidade, o Código de Defesa do Consumidor 

preceituou, como direitos básicos do consumidor, a efetiva prevenção e reparação 

dos danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos. De acordo com a 

interpretação dos juristas brasileiros que escreveram sobre o assunto, o legislador 

consumerista estaria, nessa medida, inserindo na teoria da responsabilidade civil de 

consumo a possibilidade de reparação dos danos, mas, também, de prevenção a 

eles, por meio da criação de um meio dissuasório às condutas que injustamente 

promovem danos ao consumidor, para que, punidas, elas não voltem a ocorrer.  

Pela leitura do texto da lei, a prevenção dar-se-ia no contexto da disciplina da 

responsabilidade civil, ao lado da reparação dos danos patrimoniais e morais, 

através da consagração de um novo mecanismo jurídico de dissuasão dos 

fornecedores, que não se enquadra na categoria da indenização de danos, nem na 

categoria da multa. Ademais, sequer tratar-se-ia da tentativa de introdução dos 

punitive damages ao ordenamento jurídico brasileiro.  

A sociedade de consumo deflagra ao sistema jurídico brasileiro a necessidade 

de se edificar um instituto jurídico, pertencente à responsabilidade civil, apto a 

proteger toda a gama de consumidores frente à má-qualidade dos produtos e dos 

serviços dispostos no mercado de consumo. Sob a égide da ambiciosa lucratividade 

das empresas, os consumidores brasileiros são destinatários de produtos precários, 

e isso se observa, por exemplo, na contrastante diferença entre os automóveis 
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vendidos no exterior e aqueles disponíveis para venda no Brasil, e, também, nas 

freqüentes e desrespeitosas prestações de serviços das mais variadas ordens.  

É na falta de um instrumento jurídico apto a prevenir a ocorrência desses 

danos que os fornecedores de produtos e de serviços cometem, sem freios, danos 

patrimoniais e morais, individuais e coletivos aos consumidores, sob a consideração 

de que a reparação deles é economicamente mais vantajosa do que a busca pela 

prevenção, qualidade e segurança.  

Instrumentalizar a categoria de danos morais individuais a esse fim reflete, 

primeiramente, na agressão ao princípio da reparação integral ou plena dos danos, a 

qual denota que o teto indenizatório há de ser correspondente ao prejuízo da vítima. 

O dano moral punitivo parte do princípio de que deve ser estendido o valor 

indenizatório além da reparação, para assim atingir punitivamente o fornecedor, de 

modo a prevenir novos danos. Verifica-se, nesse sentido, que se tratam de 

perspectivas distintas, que tentam alcançar finalidades absolutamente antagônicas.  

A jurisprudência apreciada, das Turmas Recursais e das Câmaras Cíveis, do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul demonstram que a concessão 

de indenização a título de dano moral punitivo, por vezes, incide apenas com a 

finalidade de punir a agressão, vez que a vítima sequer sofre, de fato, o dano moral. 

Ademais, os magistrados e os desembargadores do referido tribunal fixam a 

indenização do dano moral com base em valores já consolidados em decisões 

anteriores, de modo que o caráter punitivo torna-se absolutamente previsível aos 

fornecedores, que, nesse sentido, de antemão o acrescentam em suas estratégias 

financeiras –  e quem paga por isso, não há dúvida, são os consumidores.  

O receio em se aplicar o valor indenizatório punitivo ao dano moral é 

flagrante, uma vez que o Tribunal tem em vista atingir o fornecedor, mas, na mesma 

via, não enriquecer a vítima, o que, frisa-se, trata-se de entendimento relevante e 

correto, mas frágil, por não conseguir, de fato, atingir o seu objetivo de dissuasão, 

por vezes sequer de punição, lucrando, o fornecedor, da mesma forma. Como efeito 

colateral dessa realidade da indenização pelo dano moral hoje, o próprio instituto do 

dano moral, que tem como fundamento a tutela da esfera extrapatrimonial das 

pessoas, bem como, no microssistema de defesa do consumidor, como uma 
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ferramenta a proteger os consumidores e os seus direitos básicos, torna-se 

instrumento jurídico a tutelar tudo e, ao mesmo tempo, nada. 

 Banaliza-se, nesse sentido, o dano moral, concedido para situações graves e 

para situações corriqueiras da vida; servindo não como um lenitivo àquele que 

sofreu um dano irreparável, que trocaria qualquer indenização por não experimentar 

a lesão, mas, contraditoriamente, sim como um lucro concedido àquele que 

experimentou um aborrecimento e passaria novamente por situação semelhante 

para receber outra indenização.  

O dano moral coletivo, consagrado pelo CDC, trata-se de instrumento jurídico 

apto – na esteira do que se aplica hoje no Direito brasileiro – a compor a solução 

intermediária entre a aplicação dos danos morais individuais de caráter punitivo e 

propriamente a criação de um novo mecanismo jurídico a desempenhar a função 

punitiva da responsabilidade civil de consumo. Nesse passo, a indenização pelo 

dano moral coletivo nas ações de consumo serve como meio de promover a 

dissuasão dos fornecedores que cometeram danos à coletividade de consumidores, 

uma vez que abarcam valores expressivos, bem como vêm acompanhados de 

outras sanções também de caráter punitivo, relevantes na mesma medida que o 

dano moral.  

Ademais, o valor a título desse dano é convertido a um fundo específico, em 

nome de todos os consumidores – os quais, individualmente, passam a ter direito 

apenas às indenizações de dano moral compensatório frente aos prejuízos 

efetivamente experimentados. A crítica que se faz à aplicação desse mecanismo 

verte-se, de início, à sua própria terminologia, uma vez que o que se busca, em sua 

concessão, é a punição do fornecedor, bem como sua estrutura não se reflete aos 

fundamentos do dano moral em sua face original, considerando a proteção de 

sujeitos distintos. Dessarte, o dano moral coletivo não deveria receber essa 

denominação, uma vez que sua essência é diversa daquela empregada ao instituto 

do dano moral, aplicado às relações individuais.  

Uma vez vislumbradas tais considerações, cumpre ressaltar, como desfecho 

da presente pesquisa, que a disciplina da responsabilidade civil contemporânea 

carece do estudo aprofundado para a concretização de uma verdadeira teoria 
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preventiva dos danos, a qual posteriormente deve ser, como as demais temáticas do 

direito, adaptada a cada sistema – civil, consumerista, da criança e do adolescente, 

do meio-ambiente etc.  

Ainda que o instituto do dano moral, atualmente, esteja disposto a concretizar 

a função preventiva, não é propriamente nesse espaço que ela deve desempenhar 

as suas potencialidades, pois, se de um lado a prevenção é concretizada (e, 

conforme visto, nem tanto na perspectiva individual), de outro, a reparação – 

importante instrumento de proteção às pessoas e, aqui, aos consumidores – torna-

se absolutamente frágil e banalizada.  

O que se propõe, nesse sentido, é que haja a função preventiva e até mesmo 

uma função propriamente punitiva na responsabilidade civil de consumo – ambas se 

complementam. O que não deve existir, no entanto, são funções antagônicas 

(prevenção-punição-reparação) atuando no mesmo instituto jurídico, ou seja, no 

dano moral. Nessa medida, propõe-se que o dano moral coletivo receba 

nomenclatura diversa, uma vez que não se trata ele, propriamente, de um dano 

moral, bem como seja instrumento jurídico pertencente não à função reparatória, 

mas, sim, à preventiva – a qual deverá conter, nesse contexto, fundamentos 

jurídicos próprios, tal como ocorre na esfera da função reparatória, essa que 

tradicionalmente se divide em reparação dos danos patrimoniais e compensação dos 

danos morais. 
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