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O trabalho trata de um projeto de lei para 
alterar o Código Civil francês e, mais 
especificamente, o projeto de implantação de 
uma amende civile, ou seja, uma multa civil para 
responsabilização nos casos em que o dano gere 
algum proveito econômico. Sendo o sistema 
francês de responsabilidade civil uma das bases 
da civil law, se analisará a possibilidade de 
aplicação dessa multa em países de tradição 
romano-germânica.

O objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade 
de aplicação de uma multa civil no Brasil e 
demais países de civil law, utilizando como base 
o modelo de amende civile francesa. Desse 
modo, a indenização pedagógica poderia ser 
aplicada conforme o direito positivado e não 
mais conforme jurisprudência.

Para o desenvolvimento da pesquisa, a 
metodologia utilizada foi a análise doutrinária 
brasileira e estrangeira, estudo da legislação 
francesa e brasileira e, posteriormente, a 
aplicação de indenização pedagógica na 
jurisprudência brasileira.

No decorrer da pesquisa, percebe-se que os 
Tribunais brasileiros utilizam, frequentemente, 
a indenização com uma função pedagógica 
quando não há positivação para tal - muito pelo 
contrário, segue-se o princípio da reparação 
integral. Por esse motivo, é possível 
compreender a possibilidade da criação de uma 
multa civil capaz de positivar essa prática.

O projeto se encontra em fase de 
desenvolvimento. Até o momento, o estudo, em 
perspectiva comparada, teve o Brasil e a França, 
como objeto de pesquisa teórica e análise de 
possível aplicação prática.
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