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RESUMO: Este artigo tem como tema a incidência e aplicabilidade do dano moral. 
Seu objetivo é constatar como a jurisprudência tem abordado a questão quanto à 
aplicabilidade da indenização por dano moral. Dividida em três seções, a pesquisa 
procura demonstrar como a interpretação restritiva em relação à natureza da 
indenização por dano moral, de forma a aceitar apenas sua característica 
reparatória, prejudica tremendamente a aplicabilidade deste tipo de indenização. 

 
Palavras-chave: Dano Moral. Dignidade da Pessoa Humana. Direitos 
Fundamentais. Responsabilidade Civil. 

 
 
 

ABSTRACT: This article is about the incidence and applicability of moral damage. Its 
objective is to verify how the jurisprudence has approached the issue regarding the 
applicability of the indemnity for moral damage. Divided into three sections, the 
research seeks to demonstrate how the restrictive interpretation in relation to the 
nature of the indemnity for moral damage, in order to accept only its reparative 
characteristic, seriously undermines the applicability of this type of indemnity. 

 
Key words: Moral Damage. Dignity of Human Person. Fundamental Rights. Civil 
Liability. 

 
 
 

Sumário: Introdução, 1. Responsabilidade Civil e o Dano Moral, 1.1 Breves 
Considerações Históricas Acerca da Responsabilidade Por Dano Moral, 1.2 
Responsabilidade Civil, 1.3 Dano Moral, 2. A Tríplice Função da Indenização Por 
Dano Moral, 3. O Quantum Indenizatório e a Polêmica do Enriquecimento sem 
Causa na Jurisprudência Brasileira, Conclusão, Referências. 



INTRODUÇÃO 
 

 
 

 

O dano moral e a indenização em sua decorrência é tema complexo na 

doutrina e jurisprudência. Primeiramente quanto à sua conceituação, uma vez que 

se trata de um dano imaterial, e, portanto, encontra-se em uma seara subjetiva e 

valorativa para sua caracterização; e em um segundo momento, após considerada 

sua existência e incidência no caso concreto, na aferição de valor indenizatório para 

o mesmo. 

 
Desta maneira, este trabalho tem por objetivo lançar luz à questão, 

explorando o conceito de dano moral, suas hipóteses de incidência e a forma pela 

qual se estabelece a responsabilização pelo mesmo, sobretudo em relação ao 

quantum indenizatório. Para isto foi realizada pesquisa de revisão bibliográfica, na 

qual legislação, doutrina e jurisprudência foram analisadas para que, através de 

método dialético-argumentativo, fosse possível compreender tal instituto e sua 

aplicabilidade do Direito Brasileiro. 

 
Assim, no primeiro capítulo se tratou de conceituar dano moral e estabelecer 

o contexto histórico para a indenização suscitada pelo mesmo, bem como esclarecer 

sobre os requisitos para a responsabilidade civil no direito brasileiro. No segundo 

capítulo, se passou a uma análise da Teoria da Tripla Função da Indenização por 

dano moral, para se compreender sobre como os aspectos reparatório, punitivo e 

preventivo da indenização por dano moral se caracterizam e se relacionam para a 

incidência e quantificação do quantum indenizatório. Finalmente, no terceiro capítu lo 

se analisa, através da jurisprudência, como o quantum indenizatório relativo aos 

danos morais veem sendo entendido, especialmente frente à alegação de 

enriquecimento sem causa como obstáculo à imposição de montantes indenizatórios 

mais vultosos. 



1. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO MORAL 
 

 
 
 
 

A obrigação de reparar o dano, consagrada na própria Constituição, é tema 

pacífico quanto aos danos materiais, porém sob a ótica dos danos morais, devido 

muitas vezes ao seu caráter subjetivo, tal questão se torna muito mais delicada. 

 
Sobre a obrigação constitucional de reparar o dano, comenta MELLO (2010, 

pg. 989): 

 

Um dos pilares do Direito Constitucional Moderno é, exatamente, a 
sujeição de todas as pessoas públicas e privadas, ao  quadro  da 
ordem jurídica, de tal sorte  que  a lesão aos bens jurídicos  de  
terceiros engendra para o autor do dano a obrigação de repará-lo. 

 

Desta maneira, se a própria Constituição, tal aclamada pela defesa dos 

direitos fundamentais do indivíduo, estabeleceu o direito de indenização pelos danos 

causados à honra e à imagem é até estranha a reticencia de alguns doutrinadores e 

juristas em reconhecer estas efetivas violações em casos concretos. 

 
 
 

1.1 Breves Considerações Históricas Acerca da Responsabilidade Por Dano 

Moral 

 
 

O conceito que deve haver uma reparação por um dano não patrimonial 

causado ao indivíduo já existe desde o Código de Hamurabi, ou seja, desde 

aproximadamente 1750 anos antes de Cristo. Contudo, este ordenamento, e outros 

de igual inspiração, como as codificações babilônicas, sumérias e acádias, por 

exemplo, embora reconhecessem o dano à honra, tinham como característica a 

reparação equitativa (pela possibilidade de ofensa semelhante) ou pela punição 

física do ofensor. 

 
A ideia de reparação pecuniária do dano moral provavelmente remonta à 

Grécia Antiga, pois embora a codificação legislativa do período tenha praticamente 



 

se perdido por completo, em sua obra A Odisseia, escrita no século VIII A.C, 

Homero descreve uma decisão dos deuses de condenar o deus da guerra Ares a 

pagar uma indenização ao deus ferreiro Hefestos por ter tido relações extraconjugais 

com a esposa do mesmo, a deusa do amor Afrodite. 

 
Assim, embora em um contexto de uma narrativa de fantasia, é provável que 

Homero tenha se utilizado de regra já existente no direito de sua época, sendo então 

este relato a mais antiga referência à uma indenização pecuniária em decorrência de 

um dano moral puro, ou seja, cujo o único bem jurídico lesionado era imaterial, no 

caso a honra do deus traído. 

 
Já no início do século XIX, o Código Civil Napoleônico, referência histórica 

quanto ao conceito de responsabilidade como modernamente compreendido, 

estabelecia em seu art. 1.382 que `` Qualquer fato cometido por um homem que 

cause à outro um dano, obriga aquele que fez a reparar a falha que cometeu``. É o 

embrião da responsabilidade civil por dano moral como hoje entendemos, já que o 

postulado amplo estabelece os requisitos da responsabilização: ação ou omissão 

(fato), dano e nexo causal (relação entre o fato e o dano). 

 
No Brasil, desde o Código de 1916 (Código Civil de Clóvis Beviláqua) existe a 

previsão legal específica de indenização por dano moral, porém restrita à reparação 

por injúria ou calú nia: 

 
Art. 1547. A indenização por injúria ou calúnia  consistirá   na 
reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 

 
Parágrafo único. Se este não puder provar prejuízo material, pagar- 
lhe-á o ofensor o dobro da multa no grão máximo da pena criminal 
respectiva 

 
 

Todavia, como é possível notar pela redação do supracitado artigo, trata-se 

de indenização prioritariamente material, somente não podendo provar o dano 

material causado pela ofensa à honra que se estabelece subsidiariamente uma 

indenização pelo dano moral em si, e vinculada à multa estabelecida no tipo pen al e 

não em decorrência de uma análise do prejuízo real causado no caso concreto. 



 

O artigo 76 do mesmo diploma também estabelece como requisitos para a 

propositura de ações civis a necessidade de “legítimo interesse econômico ou 

moral”, ainda especificando, em seu parágrafo único, que “o interesse moral só 

autoriza a ação quando toque diretamente ao autor, ou à sua família”. Desta 

maneira, é possível inferir que já havia uma mínima base jurídica para a indenização 

por dano moral, mas a regulamentação era claramente deficitária. 

 
Contudo, o conceito do que é considerado dano moral nos moldes que 

atualmente concebemos começou a se delinear somente após a 2ª Guerra Mundial, 

com a compreensão da necessidade de proteção dos Direitos Humanos em todas as 

suas esferas, inclusive no tocante aos direitos da personalidade. 

 
Desta forma a Constituição Federal de 1988 celebra de forma inequívoca a 

proteção destes direitos, consubstanciando esta máxima, no concernente aos dan os 

morais em seu art.5º, X: 

 
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 

 

Assim, embora tardiamente, o Código Civil de 2002 finalmente disciplina de 

forma muito mais clara a questão: 

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

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
 

 
1.2 Responsabilidade Civil 

 
 

O Código Civil estabelece o dever de reparar o dano causado por ato ilícito 



 

(art.927), o qual conceitua, em seu art.186, como aquele que viola direito alheio, 

mesmo que exclusivamente moral, seja por ação ou omissão. Porém, para que haja 

esta responsabilização é necessário a conjunção de três fatores: a existência de u m 

dano, o nexo causal entre a ação ou omissão e este dano, e da culpa do agente. 

 
A existência do dano deve ser sempre provada. Quando tratamos de dano 

material, pelo menos no que se refere a sua existência, se não em relação a seu 

valor, esse é usualmente é o elemento de mais fácil caracterização. Contudo, em 

relação ao dano puramente moral, esta prova da materialidade do dano costuma ser 

de mais difícil comprovação, exceto nos casos de dano moral in re ipsa, no qual já se 

presume a existência do dano moral em situações específicas. Sobre a necessidade 

da prova de existência do dano GOLÇALVES (2010, pg. 182) explica: 

 
A responsabilidade é uma reação provocada pela infração  a  um 
dever preexistente. No entanto, ainda  mesmo que  haja  violação de 
um dever jurídico e que tenha havido culpa, e até mesmo dolo, por 
parte do infrator, nenhuma indenização será devida,  uma  vez  que 
não tenha se verificado prejuízo. 

 

No direito brasileiro a responsabilidade civil é pautada, como regra, pela 

Teoria da Responsabilidade Subjetiva, de maneira que para haver responsabilidade 

é necessário que a ação ou omissão causadora do dano seja decorrente de culpa do 

agente, aqui compreendida em seu sentido amplo de maneira a abranger tanto o 

dolo quanto a culpa em sentido estrito. 

 
Neste aspecto é importante notar a existência de excludentes de ilicitude 

aplicáveis aos ilícitos civis, as quais tem o condão de afastar a responsabilidade do 

agente, como a legítima defesa ou exercício regular de um direito e a deterioração 

ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo 

iminente. Assim, ``quando a responsabilidade é determinada sem culpa, o ato não 

pode ser considerado ilícito`` (DINIZ. 2007, pg.551). 

 
Acerca da culpa é importante ressaltar que a lei não estabelece um conceito 

positivado para culpa, porém esta pode ser definida como a ``inexecução de um 



dever que o agente podia conhecer e observar`` (SAVATIER 1). Sobre o tema 
 

RODRIGUES (2006, pg. 145) explica: 

 
 

(...)o ato danoso deve ser imputado a seu autor. Assim, mister se faz 
não só que haja ele violado uma regra de conduta, mas que, agindo 
dentro de seu livre-arbítrio, tenha o agente tido a possibilidade de 
prever, de agir diferentemente, impedindo,  se lhe aprouvesse, o 
evento danoso. 

 

O Código Civil também prevê, em seu art. 187, que “Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” 

 
Por sua vez, o nexo causal configura-se na relação de causa e efeito entre 

uma conduta e o resultado, ou seja, para haver responsabilidade é necessário a 

prova de que a conduta levou ao dano. Sob este aspecto, o Código Civil adota a 

Teoria da causalidade adequada, que preceitua que somente condutas relevantes 

para a produção do dano geram o dever de indenização, de maneira a excluir 

vínculos causais distantes e subjetivos. 

 
Também são causa que excluem o nexo causal, e, portanto, a 

responsabilidade indenizatória, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso 

fortuito e a força maior, pois estes elementos rompem o nexo de causalidade entre o 

fato e o dano. 

 
Em relação às últimas duas hipóteses, ainda é preciso considerar no caso 

concreto os requisitos de inevitabilidade e imprevisibilidade sobre a ótica do 

causador do dano, de maneira que não é possível alegar tais excludentes quando há 

uma responsabilidade objetiva legal ou contratual que prevê responsabilização 

independentemente destas ocorrências. 

 
 

1.3 Dano Moral 
 
 
 
 

1 SAVATIER apud DINIZ, Curso de Direito Civil Brasileiro. 7º vol. Responsabilidade Civil, 2007, pg. 42. 



O dano moral consiste na efetiva violação dos direitos da personalidade, 
 

sendo assim considerado um dano extra patrimonial. Sobre o tema leciona 

GONÇALVES (2010, pg. 359): 

 
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 
como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., 
como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e 
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame  e 
humilhação. 

 

Embora o conceito de dano moral possa em um primeiro momento confundir- 

se com a presença de sentimentos como a dor e tristeza causados pela conduta 

ofensiva, estes não são elementos fundamentais para a caracterização do dano 

moral indenizável, uma vez que existem situações em que existe a presunção da 

ocorrência de dano moral, por estes fatos constituírem por si só ofensa aos direitos 

da personalidade independentemente de ter havido ou não uma perturbação 

psicológica da vítima. 

 
Sobre o dano moral presumido, também denominado de dano moral in re 

ipsa, comenta SANTOS (2015, pg. 606): 

 
A afirmação de que o dano ocorre in  re  ipsa repousa  na 
consideração de que a concretização do prejuízo anímico suficiente 
para responsabilizar o praticante do ato ofensivo, ocorre por força do 
simples fato da violação de modo a tornar-se desnecessária  a prova 
do prejuízo em concreto. A prova in re ipsa é decorrência natural da 
realização do  ilícito,  isto  é, surge imediatamente da análise dos fatos  
e a forma como aconteceram. 

 
 

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, vasta jurisprudência sobre o 

tema, tendo pacificado diversas questões sobre o que constitui dano moral in re ipsa, 

como nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, 

apresentação antecipada de cheque pré-datado, violência doméstica contra mulher, 

entre outros. 

 
Nos casos em que o dano moral não é presumido é necessário a prova da 

existência do dano, o qual, como mencionado, deve constituir em verdadeira ofensa 



aos direitos da personalidade e não somente em mero aborrecimento frente aos 
 

dissabores do dia a dia. 

 
 

O dano moral latu sensu pode ser dividido em três grandes grupos de danos 

morais: a violação à honra (dano moral stricto sensu), a violação à imagem (dano à 

imagem) e violação à integridade física (dano estético). Desta forma é possível a 

cumulação de mais de um tipo de dano moral, quando da violação de bens jurídicos 

distintos, assim como é perfeitamente possível a cumulação de dano moral e 

material. 

 
A prova do dano moral reside então em formar um conjunto probatório 

diversificado de maneira a formar o convencimento do julgador dentro dos meios em 

direito admitidos. Contudo, por se tratar inevitavelmente de uma percepção subjetiva 

do julgador, aliado a uma cultura que percebe com extremas ressalvas a 

indenização por dano moral, não são raros os casos que estas ofensas são 

consideradas não passíveis de indenização. 

 
 
 

2. A TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

 
 

 
A jurisprudência brasileira prioritariamente adota o Princípio da Compensação 

Integral da Lesão quanto ao estabelecimento do valor aferido à título de indenização, 

pelo qual a fixação da quantia não pode nem ser superior ou inferior aos danos 

sofridos. Desta maneira, existe forte tendência a compreender a indenização como 

essencialmente reparatória. 

 
Contudo, a indenização possui intrinsicamente três características distintas, 

da qual uma delas é a reparatória, porém também necessariamente traz em si uma 

característica punitiva e uma preventiva. 

 
Se a preferência por considerar apenas o viés reparatório nos casos de dano 

material é racionalmente coerente, já que existe um valor material aferível ao dano 

(compreendido aqui como o dano e si e todas as despesas e eventuais lucros 



cessantes decorrentes deste dano), tal aplicação no caso dos danos morais é uma 
 

condescendência injusta para com aqueles que ofenderam um direito fundamental 

alheio. 

 
Existe assim uma enorme dificuldade de se atribuir um valor indeni zatório à 

título de danos morais, quando se entende que a única função da indenização é a 

reparação do dano, já que por se tratar de um bem jurídico extra patrimonial 

tecnicamente não existe um valor para o mesmo conforme bem expõe BITTAR 

(1999, pg. 76): 

 
A tese da reparabilidade dos  danos morais  demandou  longa 
evolução,  tendo  encontrado  óbices  diversos,  traduzidos,  em 
especial, na resistência  de certa parte da doutrina, que  nela 
identificava simples fórmula de  atribuição  de  preço  à  dor, 
conhecida, na prática, como pretium doloris. 

 
 

A percepção do direito brasileiro acerca do caráter reparatório do dano moral 

inclusive serviu durante muito tempo como impeditivo de uma aplicação mais 

severa de indenizações por dano moral como é possível observar no 

posicionamento de COSTA (2010, pg. 38): 

 
A indenização mais adequada para recompensar qualquer dano, 
especialmente o dano moral, é aquela que repõe as coisas no estado 
anterior a prática do dano. (...) Só quando não  é possível o  
tratamento terapêutico adequado e específico para reparar o dano, 
voltando a vítima para ao status quo ante, é que deve ser fixada a 
indenização em dinheiro, pois o afeto e o dinheiro são grandezas 
diferentes e não devem se compensar diretamente 

 
 

 
Desta maneira, é importante observar que realmente é muito difícil mesurar 

uma indenização por dano moral somente pelo seu caráter reparatório. Contudo, a 

indenização por dano moral, quando analisada em seus aspectos punitivos e 

preventivos toma forma de um instrumento muito mais útil e justo. 

 
Quanto ao aspecto preventivo das indenizações por dano moral, este se 

caracteriza pela consciência coletiva de que indenizações por danos morais são 

punições sérias, e assim cria-se a compreensão de que a ofensa aos direitos 



passíveis de reparação por dano moral é igualmente uma questão importante. Por 
 

óbvio que somente existe este aspecto preventivo quando se reforça efetivamente  

o caráter punitivo do dano moral. 

 
Sobre a ação inibitória à prática de ofensas que constituem dano moral pela 

implementação de indenizações mais severas explica NORONHA (2003, pg.441): 

 
Esta função da responsabilidade civil é  paralela  à  função 
sancionatória e, como esta, tem finalidades  similares às que 
encontramos  na  responsabilidade  penal,  desempenhando,  como 
esta, funções de prevenção geral e especial: obrigando o lesante a 
reparar o dano causado, contribui-se para coibir a prática de outros 
atos danosos, não  só  pela mesma pessoa como sobretudo por 
quaisquer outras. Isto  é  importante  especialmente  no que  se  refere 
a danos que podem ser evitados 

 
 

O caráter punitivo da indenização por danos morais se manifesta na 

adequada aferição de valor em montante suficiente para que o  ofensor 

compreenda o valor dispendido com uma verdadeira punição, e que como toda 

punição tem um caráter didático para que o mesmo não incorra novamente em tal 

ofensa. Sob este aspecto da indenização por dano material ensina MADALENO 

(2006, pg. 165): 

 
(...) a punição pecuniária  pelo dano imaterial tem um caráter 
nitidamente propedêutico  e, portanto,  não  objetiva propriamente 
satisfazer a vítima da ofensa, mas, sim, castigar o culpado  pelo 
agravo moral e, inclusive, estimular  aos  demais integrantes da 
comunidade (…) a cumprirem os deveres éticos impostos  pelas 
relações familiares 

 
A função punitiva da indenização por dano moral não é de forma alguma 

pacífica, com numerosos doutrinadores se opondo à prática sob o argumento de que 

não é função do direito civil punir, como podemos reparar no entendimento de REIS 

(2003, pg. 215): 

 
(...) a função essencial da norma civil, diversamente da norma penal,  
é basicamente a de indenizar o dano na esfera do  direito  privado.  
Não obstante a interação entre os dois institutos, eles, no entanto, se 
situam em planos diversos que são autônomos. Assim, a princípio, 
ocorre inevitável incoerência entre os dois segmentos  do direito, 



quando se atribui função punitiva ao processo de indenização de 
 

danos no plano da responsabilidade civil. 
 

A norma penal possui uma função preventiva e repressiva. Todavia, 
essa situação não ocorre na esfera do direito civil, em que o 
pagamento de uma determinada importância implica a reparação de 
um prejuízo causado à vítima de forma voluntária e ilícita. 

 

 
Todavia, é importante ressaltar que não necessariamente os ilícitos civi s 

passíveis de indenização são ilícitos penais, e não é interessante nem desejável 

transformá-los em ilícitos penais, de forma que por esta lógica somente por serem 

de natureza civil seu cometimento sujeita-se a menor reprovabilidade. Tal lógica, 

inclusive, gera uma profunda desigualdade perante a lei, uma vez que é um salvo 

conduto para aqueles que detém maior poder econômico não se sentirem obrigados 

a respeitar direitos civis alheios, uma vez que a indenização nunca os afetará. 

 
Assim, o entendimento pelo caráter precipuamente preparatório das 

indenizações por dano moral, em detrimento de uma análise conjunta de suas 

funções punitiva e preventivas, dificulta a correta aplicação deste tipo de 

indenização. 

 
 
 

3 O QUANTUM INDENIZATÓRIO E A POLÊMICA DO ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 
 
 

Como explicado anteriormente a indenização por dano moral possui dois 

principais desafias quanto à sua aplicação à luz da jurisprudência brasileira: o 

caráter subjetivo do que vem a caracterizar o mesmo apreciado sob a ótica do 

julgador e, uma vez estabelecida sua ocorrência, o quantum indenizatório fixado 

para o mesmo. 

 
A questão, no que concerne ao quantum indenizatório, está sobretudo 

conectada ao viés reparatório das indenizações. De maneira que, se analisado 

somente sob este aspecto é realmente muito difícil, mesmo diante de um caso 

concreto, a fixação de um valor para um dano a um bem que não tem valor 



pecuniário e ao mesmo tempo tem proteção à nível constitucional. 
 

 

 

O Princípio da Compensação Integral da Lesão, que funciona de forma 

consideravelmente adequada, para a reparação dos danos materiais, pelo qual as 

quantias a título de indenização não devem ser nem superiores nem inferiores ao 

dano sofrido, não é propriamente adequado ao dano moral, pois ignora os elementos 

punitivos e preventivos deste tipo de indenização e abre margem para o abuso do 

direito por aqueles que tem melhores condições econômicas. Posicionamento este 

endossado por ANDRADE (2006, pg. 170): 

 
A concepção clássica, que vê na responsabilidade civil a função 
exclusiva de reparação do dano  ou  de ressarcimento da vítima, não 
se ajusta ao dano moral, a não ser ao custo de artificialismos e 
reducionismos. A distintiva natureza do dano moral em relação  ao 
dano material é, por si só, indicativa de que a tradicional sanção 
reparatório não é ordinariamente aplicável àquela, pelo  menos  não 
sem o recurso de ficções  jurídicas.  A  tutela  dos bens 
personalíssimos não se realiza do mesmo modo que  a  tutela  dos  
bens materiais ou patrimoniais. 

 

Assim, a indenização por dano moral, quando submetida ao critério exclusivo 

do Princípio da Compensação Integral da Lesão tem seu valor fixado através da 

análise da gravidade do dano, da capacidade econômica da vítima, do grau de culpa 

do ofensor e da capacidade econômica do ofensor. Posicionamento perfeitamente 

explicado no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do 
Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na fixação da 
indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da 
parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz 
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua  experiência e do bom  senso,  atento 
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” 

 
(STJ – RESP 248764/MG; RECURSO  ESPECIAL 2000/0014940-3, 
DJ 07/08/2000, PG. 115, Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
QUARTA TURMA) 

 

Contudo, talvez o maior problema destes critérios seja a utilização da 

capacidade econômica da vítima como um dos parâmetros. É notório que o direito 

brasileiro tem verdadeiro horror ao enriquecimento sem causa, e tudo que possa 



minimamente ser percebido como tal, porém a simples consideração deste fator 
 

como critério é por si só uma ofensa à dignidade da pessoa humana, já que deixa 

claro que um mesmo fato, com um mesmo dano, perpetrado por um mesmo ofensor, 

pode gerar valores indenizatórios distintos a depender da condição econômica da 

vítima. Desta forma, sobre o pretexto de se evitar um suposto enriquecimento sem 

causa, se distorce a mais básica das percepções de igualdade, do valor dado aos 

direitos fundamentais. 

 
Também não é incomum em muitas sentenças que julgam ou pela 

improcedência da existência de dano moral ou por indenizações ínfimas a alegação 

de estarem desta forma impedindo a criação de uma ``indústria dos danos morais``, 

forma pela qual interpretam o sistema punitivo dos danos morais norte americanos, 

como é possível observar no seguinte julgado: 

 
INDENIZAÇÃO. 2. DANO MORAL. 3. OBJETIVO INDENIZATÓRIO 
DEDUZIDO POR FILHA CONTRA O PAI, VISANDO 
COMPENSAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE AMOR E AFETO. 4. 
NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A CONTEMPLAR QUEM QUER QUE 
SEJA COM TAIS SENTIMENTOS. 5. DISTINÇÃO ENTRE O 
DIREITO A MORAL 6. INCIDÊNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL, 
PILAR DAS DEMOCRACIAS MUNDO A FORA E A LONGO TEMPO, 
ESCULPIDA NO ART. 5º, II, DE NOSSA CARTA POLÍTICA, 
SEGUNDO A QUAL "NINGUÉM SERÁ OBRIGADO A FAZER OU 
DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA SENÃO EM VIRTUDE DE 
LEI". 7. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE MERCANTILISTA, 
DEDUZIDA NA ESTEIRA DA CHAMADA INDÚSTRIA DO DANO 
MORAL, COMO SEMPRE PROTEGIDA POR DEFERIMENTO DE 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 8. CONSTATAÇÃO DE MAIS UMA 
TENTATIVA DE GANHO FÁCIL, SENDO IMPERIOSO EVITAR A 
ABERTURA DE LARGA PORTA COM PRETENSÕES DO GÊNERO. 
9. SENTENÇA QUE MERECE PRESTÍGIO. 10. RECURSO 
IMPROVIDO. 

 

(TJ-RJ - Apelação 00018338520028190064, Relator: MARIO DOS 
SANTOS PAULO, Data de Julgamento: 08/09/2004, QUARTA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2004.) 

 

 
Talvez o maior óbice no que tange à aferição de valores mais vultosos na 

indenização por dano moral seja a compreensão do que configuraria enriquecimento 

sem causa. O Código Civil define, em seu art. 884, que enriquecimento ilícito é ``se 

enriquecer sem justa causa a cu sta de outrem``. Embora de redação vaga é possível 

se determinar que, no caso de indenização, o suposto enriquecimento não é sem 



justa causa, e que o valor também não pode representar um prejuízo ou sacrifício 
 

desproporcional do ofensor. 

 
 

Neste ponto, realmente é correta a apreciação da capacidade econômica do 

ofensor, já que, mesmo considerando a aplicação da indenização em seu caráter 

punitivo, esta não pode configurar a absoluta ruína do mesmo, conforme bem explica 

THEODORO JUNIOR (2001, pg. 14) 

 
(...) penas, em nosso sistema de garantias constitucionais, somente 
podem ser criadas e aplicadas por força de lei. Se não existe  lei 
alguma que tenha previsto pena civil ou  criminal para o dano moral 
em si mesmo, ofende à Constituição a sentença que exacerbar a 
indenização, além dos limites usuais, sob o falso e injurídico 
argumento de que é preciso punir o agente exemplarmente, para 
desestimulá-lo de reiterar em semelhante prática. 

 
 
 

Inclusive quanto à aplicação da indenização por dano moral em seu caráter 

punitivo a jurisprudência é variada, inclusive com algumas cortes não entendendo 

pela possibilidade desta aplicação de forma absoluta: 

 
Ementa: EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. APLICAÇÃO DA 
CCT SINDIMEST-SINTTEL. NORMA MAIS BENÉFICA. TEORIA DO 
CONGLOBAMENTO. Confrontando-se o ACT, firmado entre a ré e o 
sindicato representante da categoria profissional, com  a CCT, extrai- 
se que  o piso salarial firmado na convenção é superior ao  nível 
salarial estipulado no primeiro. HORAS EXTRAS DEVIDAS. IRLA. 
ATIVIDADE    EXTERNA,    PORÉM    PASSÍVEL   DE  CONTROLE. 

Emerge da prova oral que o autor registrava sua jornada em cartões  
de frequência, os quais não foram apresentados pela ré. “Punitive 
Damages”  -  INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. A teoria do punitive or exemplary damages, 
também denominada  de teoria do valor do desestímulo, visa a 
aplicação de indenização complementar ao  ofensor,  com  o escopo 
de demovê-lo do cometimento de novas práticas lesivas, de mesma 
natureza. Porém, inexiste amparo legal  para sua imposição. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. A parte autora não se 
encontra assistida pelo sindicato obreiro. 
Aplicação das Súmulas nº. 219 e 329, do C. TST. Recurso do autor 
parcialmente provido. 

 
(TRT-1. RO 900000420095010026 RJ, Relator: Alexandre de Souza 
Agra Belmonte, data de julgamento: 12/12/2011,  Sexta Turma, Data 
de Publicação: 30/01/2012). 



Ora que, a supracitada decisão, considerou que o dano punitivo seria espéci e 
 

complementar de indenização por dano moral, e portanto, realmente inexistente sua 

previsão no ordenamento jurídico brasileiro, porém, como anteriormente explanado, 

não se trata de uma indenização complementar, mas de uma das três características 

inerentes à indenização por dano moral. Posição esta adotada em julgamento do 

STF: 

Decisão 
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER 
PÚBLICO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS 
LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO RISCO 
ADMINISTRATIVO. FATO DANOSO PARA O OFENDIDO, 
RESULTANTE DE ATUAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICA. PROCEDIMENTO 
EXECUTADO EM HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL. 
RESSARCIBILIDADE. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL 
POR DANO MORAL (REPARAÇÃO-SANÇÃO): (a) CARÁTER 
PUNITIVO OU INIBITÓRIO ("EXEMPLARY OR PUNITIVE 
DAMAGES") E (b) NATUREZA COMPENSATÓRIA OU 
REPARATÓRIA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO 
IMPROVIDO. 
(...) 
Impende assinalar, de outro lado, que  a  fixação  do  quantum 
pertinente à condenação civil imposta ao  Poder  Público  -  presentes 
os pressupostos de  fato  soberanamente  reconhecidos  pelo  Tribunal 
a quo - observou,  no caso ora em análise, a orientação que a 
jurisprudência dos  Tribunais tem consagrado no exame do tema, 
notadamente no ponto em  que  o  magistério  jurisprudencial,  pondo 
em destaque a dupla função inerente à indenização civil por danos 
morais, enfatiza,  quanto  a  tal aspecto,  a necessária correlação entre 
o caráter punitivo da obrigação de indenizar ("punitive damages"), de 
um lado,  e a natureza  compensatória referente ao dever de proceder 
à reparação patrimonial, de outro. 
Definitiva, sob tal aspecto, a lição - sempre autorizada - de CAIO 
MÁRIO DA SILVA PEREIRA ("Responsabilidade Civil", p. 55 e 60, 
itens ns. 45 e 49, 8ª  ed., 1996, Forense), cujo magistério, a propósito  
da questão ora em análise, assim discorre sobre o tema: "Quando se 
cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se 
deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para 
que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 
pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para  a vítima, 
que receberá uma soma que  lhe  proporcione prazeres como 
contrapartida do mal sofrido. 

 
(STF. AI 455846-4 RJ. Relator: Celso de Mello. Data de Julgamento: 
11/10/2004) 

 

Mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



 

poderia ter evitado. Dano moral. Valor da indenização. 
I - A indenização por dano moral objetiva compensar a dor moral 
sofrida pela vítima, punir o ofensor  e desestimular  este e a sociedade 
a cometerem atos dessa natureza. A fixação do seu valor envolve o 
exame da matéria fática, que não pode ser  reapreciada  por  esta 
Corte (Súmula nº 7). 

II - Recurso especial não conhecido. 
 

(STJ. REsp 337.739/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2002,  DJ 
08/04/2002, p. 213) 

 
 

 
Desta maneira, quando se reconhece a função punitiva do dano moral, não há 

de se falar em enriquecimento sem causa do ofendido que recebe a indenização: a 

causa é a ofensa, e o valor fixado é a punição adequada e proporcional do ofensor 

no caso concreto. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
 

O dano moral é questão de extrema importância, pois trata da ofensa à um 

direito da personalidade, de maneira que, compreender as indenizações por dano 

moral como instrumentos de defesa desses direitos é vital para a proteção destes 

direitos constitucionalmente estabelecidos.  

 

Embora a princípio o dano moral consista da violação de um direito de um 

indivíduo, assume proporções maiores quando sua não reparação, ou reparação 

ineficaz por meio de indenizações pífias, transmite uma mensagem social de que este 

tipo de violação é insignificante, e portanto os direitos violados também.  

 

Transmitir a ideia de insignificância destes direitos é talvez um dos maiores 

obstáculos modernos à implementação completa e eficiente de um sistema jurídico 

verdadeiramente respeitoso e consciente dos direitos humanos, cuja evolução e 

compreensão na forma atual veem sendo consolidada doutrinariamente desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Durante muito tempo a posição jurisprudencial e doutrinária dominante no Brasil, 

que postulava pela exclusiva característica reparatória das indenizações por dano 

moral, acabou por corromper esse instituto dificultando tremendamente sua 



 

aplicabilidade.  

 

Desta maneira, não se trata de criar uma ``indústria dos danos morais``, 

inclusive porque, como discutido, nem todas frustações cotidianas que causam 

perturbação constituem dano moral, mas é sim um problema social a existência de 

muitas situações que constituem propriamente uma ofensa aos direitos à honra e à 

imagem que passam impunes pela dificuldade de reconhecimento pelos julgadores.  

 

Assim, é muito bem vinda a nova tendência de várias cortes no país de 

compreender a natureza tríplice da indenização por dano moral, para que com o 

adequado balanceamento da aplicação destes três fator conjuntos (reparação, punição 

e prevenção) frente ao caso concreto a indenização pelo dano moral seja justa e 

cumpra sua função de proteger dois dos mais importantes bem jurídicos 

constitucionais: honra e imagem.   
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