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ENCONTRO 06 
CASO GERADOR  
 

Informativo nº 0526 
Período: 25 de setembro de 2013.  
SEGUNDA TURMA  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.  
Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a 
sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de 
recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de 
compensação por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o 
princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do 
agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de 
fazer, de não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar que, embora o art. 3º da Lei 
7.347/1985 disponha que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou" - contida na citada 
norma, bem como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 - opera com valor aditivo, não 
introduzindo, portanto, alternativa excludente. Em primeiro lugar, porque vedar a cumulação 
desses remédios limitaria, de forma indesejada, a Ação Civil Pública - importante instrumento de 
persecução da responsabilidade civil de danos causados ao meio ambiente -, inviabilizando, por 
exemplo, condenações em danos morais coletivos. Em segundo lugar, porque incumbe ao juiz, 
diante das normas de Direito Ambiental - recheadas que são de conteúdo ético intergeracional 
atrelado às presentes e futuras gerações -, levar em conta o comando do art. 5º da LINDB, segundo 
o qual, ao se aplicar a lei, deve-se atender "aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum", cujo corolário é a constatação de que, em caso de dúvida ou outra anomalia técnico-
redacional, a norma ambiental demanda interpretação e integração de acordo com o princípio 
hermenêutico in dubio pro natura, haja vista que toda a legislação de amparo dos sujeitos 
vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos há sempre de ser compreendida da maneira que 
lhes seja mais proveitosa e melhor possa viabilizar, na perspectiva dos resultados práticos, a 
prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. Por fim, a interpretação sistemática das normas 
e princípios ambientais leva à conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e 
completamente restaurado, isto é, restabelecido à condição original, não há falar, como regra, em 
indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro, de restauração in natura nem sempre se 
mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no âmbito da responsabilidade civil, 
as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos 
princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano 
ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda 
à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às 
gerações futuras e aos processos ecológicos em si mesmos considerados). Em suma, equivoca-se, 
jurídica e metodologicamente, quem confunde prioridade da recuperação in natura do bem 
degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural 
(obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e 
abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer). REsp 1.328.753-MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 28/5/2013. 
 

DANO 
 
1. Conceito 
 
- Há responsabilidade sem culpa?  
- Há responsabilidade sem demonstração de danos?  
- Efetivamente: o que é o dano?  
 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0526
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=0526
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1328753
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2. Dano patrimonial 
 
2.1. Dano emergente 
- Previsão legal: CC/02, art. 402 
 
2.2. Lucro cessante 
- Em que consistem os lucros cessantes?  
- A guisa de exemplo calcule qual seria o lucro cessante de um taxista que fica sem poder 
utilizar de seu veículo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em vista de acidente de trânsito 
causado por um terceiro. A informação que você possui é de que este motorista auferia 
diariamente a média de R$ 600,00 (seiscentos reais).   
- Qual é o critério que se leva em consideração para a fixação dos lucros cessantes?  
 
3. Dano moral 
- O dano moral é indenizável?  
- Em que consiste o dano moral?  
- Modernamente: dano imaterial ou não patrimonial!  
 
3.1. Evolução histórico-doutrinária 
- Primeira fase: fase da irreparabilidade 

> Impossibilidade de mensuração  
> Função satisfatória: recompense 

- Segunda fase: inacumulabilidade do dano moral e material 
 > Onde há dano moral, não pode haver material e vice-versa! 

> Na atualidade, esta regra prevalece  
- Terceira fase: Configuração do dano moral 

> É o descobrimento do dano moral e sua conseqüente industrialização 
 > Mas que é o dano moral na modernidade?  
 
3.2. A prova do dano moral 
- A prova do dano moral é igual à do dano material? 
- Dano moral existe in reipsa: o que significa?  
 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS PATRIMONIAL E MORAL. ART. 602 DO CPC. 
1. A CONCEPÇÃO ATUAL DA DOUTRINA ORIENTA-SE NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIZAÇÃO 
DO AGENTE CAUSADOR DO DANO MORAL OPERA-SE POR FORÇA DO SIMPLES FATO DA VIOLAÇÃO 
(DANUM IN RE IPSA). VERIFICADO O EVENTO DANOSO, SURGE A NECESSIDADE DA REPARAÇÃO, 
NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR DA PROVA DO PREJUIZO, SE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS 

Dano

Patrimonial

Emergente
Lucro 

cessante

Moral Estético Novos danos 
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LEGAIS PARA QUE HAJA A RESPONSABILIDADE CIVIL (NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA). ASSIM, O 
SO FATO DE O R. ACORDÃO GUERREADO TER RECONHECIDO A PERDA EM 30% DA CAPACIDADE 
LABORATIVA DA RECORRENTE, CONSEQUENTE DE ATO CULPOSO ATRIBUIDO A RECORRIDA, JA E 
BASTANTE, POR SI MESMO, PARA SE TER COMO EXISTENTE A LESÃO MORAL E, POR 
DECORRENCIA, O DIREITO DAQUELA A SER INDENIZADA E DESTA DE ARROSTAR COM O ONUS DA 
REPARAÇÃO. 
(...) 
(REsp 23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/1997, DJ 
01/09/1997, p. 40838) 

 
 > Perda de um filho ou do cônjuge, como tem de provar esta dor?  
 
 > A anotação do nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, como 
deve ser provado o abalo?  
 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO 
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO 
AO CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 
(...) 
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição indevida do nome consumidor em 
órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de 
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 
(...) 
(AgRg no Ag 1192721/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 16/12/2010) 

 
3.3. Legitimação para pleitear o dano moral. Indeterminação de ofendidos 
- Qualquer que tenha sofrido o dano pode reclamar a reparação?  
- Mas, quando há morte, surge a questão: até que grau um parente pode pedir a 
indenização pelo falecimento do ente querido?  
- Ainda, o amigo íntimo, teria também direito à indenização por dano moral?  
- Se positivamente foi respondido para o anteriormente, pode-se questionar ainda se os 
fãs de um artista ou atleta famoso também teriam direito à indenização pela perda 
deste?  
- Qual é o estado atua da arte, neste aspecto? 

 
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MORTE. 
NOIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS AUTORIZADOS A 
RECLAMAR COMPENSAÇÃO. 
1. Em tema de legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, percebe-se 
que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da 
"família" direta da vítima, sobretudo aqueles que não se inserem, nem hipoteticamente, na condição 
de herdeiro. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 12 e 948, inciso I, do Código Civil de 
2002; 
art. 63 do Código de Processo Penal e art. 76 do Código Civil de 1916. 
2. Assim, como regra - ficando expressamente ressalvadas eventuais particularidades de casos 
concretos -, a legitimação para a propositura de ação de indenização por dano moral em razão de 
morte deve mesmo alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, com as devidas 
adaptações. 
3. Cumpre realçar que o direito à indenização, diante de peculiaridades do caso concreto, pode estar 
aberto aos mais diversificados arranjos familiares, devendo o juiz avaliar se as particularidades de 
cada família nuclear justificam o alargamento a outros sujeitos que nela se inserem, assim também, 

https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199200146651&dt_publicacao=01-09-1997&cod_tipo_documento=
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1027607&sReg=200900973300&sData=20101216&formato=PDF
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em cada hipótese a ser julgada, o prudente arbítrio do julgador avaliará o total da indenização para 
o núcleo familiar, sem excluir os diversos legitimados indicados. A mencionada válvula, que aponta 
para as múltiplas facetas que podem assumir essa realidade metamórfica chamada família, justifica 
precedentes desta Corte que conferiu legitimação ao sobrinho e à sogra da vítima fatal. 
4. Encontra-se subjacente ao art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil de 2002, 
principiologia que, a par de reconhecer o direito à integral reparação, ameniza-o em havendo um 
dano irracional que escapa dos efeitos que se esperam do ato causador. O sistema de 
responsabilidade civil atual, deveras, rechaça indenizações ilimitadas que alcançam valores que, a 
pretexto de reparar integralmente vítimas de ato ilícito, revelam nítida desproporção entre a 
conduta do agente e os resultados ordinariamente dela esperados. E, a toda evidência, esse exagero 
ou desproporção da indenização estariam presentes caso não houvesse - além de uma limitação 
quantitativa da condenação - uma limitação subjetiva dos beneficiários. 
5. Nessa linha de raciocínio, conceder legitimidade ampla e irrestrita a todos aqueles que, de alguma 
forma, suportaram a dor da perda de alguém - como um sem-número de pessoas que se encontram 
fora do núcleo familiar da vítima - significa impor ao obrigado um dever também ilimitado de 
reparar um dano cuja extensão será sempre desproporcional ao ato causador. Assim, o dano por 
ricochete a pessoas não pertencentes ao núcleo familiar da vítima direta da morte, de regra, deve ser 
considerado como não inserido nos desdobramentos lógicos e causais do ato, seja na 
responsabilidade por culpa, seja na objetiva, porque extrapolam os efeitos razoavelmente imputáveis 
à conduta do agente. 
6. Por outro lado, conferir a via da ação indenizatória a sujeitos não inseridos no núcleo familiar da 
vítima acarretaria também uma diluição de valores, em evidente prejuízo daqueles que efetivamente 
fazem jus a uma compensação dos danos morais, como cônjuge/companheiro, descendentes e 
ascendentes. 
7. Por essas razões, o noivo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral 
pela morte da noiva, sobretudo quando os pais da vítima já intentaram ação reparatória na qual 
lograram êxito, como no caso. 
8. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, 
DJe 21/06/2012) 

 
3.4. Transmissibilidade do dano moral  
- A este respeito, duelam as seguintes teorias:  
 > Não se transmite em qualquer hipótese!  

> Transmite-se se o processo já estiver proposto!  
> Transmite-se sempre, independentemente de processo” 

- Estado atual da arte:  
 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SÚMULA N.º 168/STJ. 
A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de embora a 
violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à 
respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, 
possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação 
indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de 
cujus. Incidência da Súmula n.º 168/STJ. 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg nos EREsp 978651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 15/12/2010, DJe 10/02/2011)  

 
3.5. Arbitramento do dano moral 
- Como é fixada a indenização por dano moral?  
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- O que leva em consideração a indenização:  
 > Reprovabilidade da conduta ilícita 
 > Intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima 
 > Capacidade econômica do causador do dano 
 > Condições sociais do ofendido 
- E quando a fixação da indenização é abaixo do pedido, gera sucumbência recíproca?  
 
3.6. Questões radiais do dano moral 
 
3.6.1. Dano moral e inadimplemento contratual 
- O simples inadimplemento contratual gera dano moral?  
 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 
MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS 
PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - 
INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I -  O consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão contratual, 
bem como a devolução imediata dos valores pagos. 
II - Decorrente da rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente 
vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em consonância com a 
orientação preconizada por esta Corte Superior. 
III - Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de 
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à 
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações 
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes. 
IV - Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 
19/12/2011) 

 
- Em caso de negativa de instalação de stent no coração pelo plano de saúde, gera o dano 
moral?  

DIREITO CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DA INJUSTA RECUSA DE COBERTURA POR PLANO 
DE SAÚDE DAS DESPESAS RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DE "STENT". Gera dano moral a injusta 
recusa de cobertura por plano de saúde das despesas relativas à implantação de "stent".Isso 
porque, embora o mero inadimplemento contratual não seja, em princípio, motivo suficiente para 
causar danos morais, deve-se considerar que a injusta recusa de cobertura agrava a situação de 
aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que, ao pedir a autorização da seguradora, já se 
encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Precedentes citados: 
REsp 735.750-SP, Quarta Turma, DJe 16/2/2012; e REsp 986.947-RN, Terceira Turma, DJe 
26/3/2008.REsp 1.364.775-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2013. 

  
3.6.2. Inexistência de dano moral por fato praticado no exercício regular de 
direito 
- Revista de passageiros em aeroporto causa constrangimento?  
- O protesto de título vencido e devido restringe o crédito do devedor! Contudo, isto é 
permitido?  
- Cheque não é ordem de pagamento à vista? Portanto, sua apresentação antecipada, 
quando pós-datado, gera dano moral?  
- E quando é efetuada uma segunda anotação nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a 
segunda indevida e a primeira correta: aquele que procedeu a segunda anotação deve 
pagar indenização por dano moral?  
- E o banco quando efetua a devolução indevida de um cheque, tem de pagar indenização 
ao seu cliente por dano moral?  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1364775
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- Posso efetuar denúncia na polícia acerca de eventual crime cometido por meu vizinho?  
 
Direito civil e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Acórdão. 
Omissão. Inexistência. Imputação de crime (esbulho possessório). Conduta temerária reconhecida. 
Danos morais. Cabimento. Valor da condenação. Fixação em salários-mínimos. Impossibilidade. 
Valor exorbitante. Não demonstração. - É inadmissível o recurso especial interposto com fulcro no 
art. 535 inc. II do CPC se não aponta o recorrente, expressamente, quais seriam os pontos omissos do 
acórdão recorrido. - A apresentação de notícia-crime perante a autoridade competente, com a 
respectiva indicação do acusado, constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto, não 
sujeita o denunciante à responsabilização por danos sofridos pelo acusado. - Poderá o denunciante 
ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma 
decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado. - É vedada a fixação da indenização 
por danos morais em número de salários-mínimos. - O valor fixado a título de indenização por dano 
moral pode ser revisto por este C. STJ apenas se apresentar evidente desproporção com o prejuízo 
sofrido. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 470365/RS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 01/12/2003, p. 349) 

 
3.6.3. Dano moral contra pessoa jurídica  
- Tem cabimento o pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica?  
- Honra objetiva 
 >refletida na reputação 
 >bom nome  
 >imagem perante a sociedade 
 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de danos 
morais, considerados estes como violadores de sua honra objetiva. Precedentes. Recurso especial não 
conhecido. (REsp 177995/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/09/1998, DJ 09/11/1998, p. 114) 

 
- Previsão legal: CC/02, art. 52 e Súmula 227 do STJ 
 
3.6.4. Dano moral punitivo  
- É admitido em nosso ordenamento jurídico a condenação por danos morais, 
unicamente com o viés punitivo? 

 
DIREITO  COMERCIAL  E  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO  DE NÃO 
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 
PROPRIEDADE     INDUSTRIAL.     DESENHO    INDUSTRIAL.    IMPORTAÇÃO DESAUTORIZADA.  
DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL  IMPROVIDO  1. Na 
hipótese de violação de direito exclusivo decorrente  de  propriedade  industrial,  a procedência do 
pedido de condenação  a  perdas  e  danos,  ainda  que  independa  de  efetiva comercialização,  não  
dispensa a demonstração de ocorrência de dano material efetivo. 
2.  O  sistema  brasileiro  de  responsabilidade  civil não admite o reconhecimento  de  danos 
punitivos, de modo que a adoção de medidas inibitórias eficazes para prevenir a concretização de 
dano material, seja  pela  comercialização,  seja  pela  mera  exposição ao mercado consumidor, 
afasta a pretensão de correspondente reparação civil. 
3. Recurso especial improvido. 
(REsp 1315479/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
14/03/2017, DJe 21/03/2017) 
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3.6.3. Danos pessoais  
- Dano moral é igual a dano pessoal?  
 
3.7. Dano estético 
- É o mesmo que dano moral?   
- E onde está sua previsão legal no CC/02?  
 
3.8. Dano à imagem 
- CC/02, art. 20 
- CF, art. 5º, incs. X e XXVIII, alínea ‘a’ e a súmula 403 do STJ, que fixa: Independe de prova 
do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins 
econômicos ou comerciais. 
- Quem responde: veículo de comunicação ou autor do escrito publicado?  
 
3.9. Dano reflexo  
- O ato ilícito pode repercutir em terceiro que não a própria pessoa lesada?  
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II, DO CPC NÃO 
CARACTERIZADA.. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO 
VIÚVO. PREJUDICADO INDIRETO. DANO POR VIA REFLEXA. 
I - Dirimida a controvérsia de forma objetiva e fundamentada, não fica o órgão julgador obrigado a 
apreciar, um a um, os questionamentos suscitados pelo embargante, mormente se notório seu 
propósito de infringência do julgado. 
II – Em se tratando de ação reparatória, não só a vítima de um fato danoso que sofreu a sua ação 
direta pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que, de forma reflexa, sentem os efeitos 
do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, na condição de prejudicados indiretos. 
Nesse sentido, reconhece-se a legitimidade ativa do viúvo para propor ação por danos morais, em 
virtude de ter a empresa ré negado cobertura ao tratamento médico-hospitalar de sua esposa, que 
veio a falecer, hipótese em que postula o autor, em nome próprio, ressarcimento pela repercussão do 
fato na sua esfera pessoal, pelo sofrimento, dor, angústia que individualmente experimentou. 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 530.602/MA, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2003, DJ 
17/11/2003, p. 326) 

  
- A questão em Portugal  
 
2.10. A perda de uma chance  
- O que é a perda de uma chance? 
 > é um benefício futuro?  
 > era uma chance séria e real de realização?  
 > para sua consideração, há necessidade de que a probabilidade de sucesso seja 
superior a cinqüenta por cento?  
- E a indenização, será fixada com base na:  
 > perda da vantagem? 
 > perda da oportunidade? 
- Ainda, a indenização a que título será concedida? 
 > Dano moral 
 > Lucros cessantes  
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 > Qual é a implicação de uma e outra?  
 
3.11. Danos biológicos 
- O que é o dano biológico?  
 > O Código de Seguros italiano prevê o dano biológico como sendo a “lesão 
temporária ou permanente à integridade psicofísica da pessoa, suscetível de constatação 
médico-legal, que afete negativamente as atividades quotidianas e aspectos dinâmico-
relacionais da vida do lesado, independentemente de eventuais repercussões sobre sua 
capacidade laborativa”.  
- Em termos, é: o dano biológico como aquele que além da integridade física alcança 
variados distúrbios, tais como, somatizações diversas, danos estéticos, à esfera sexual, 
etc. 
- Indenização, como se fixa: ponderam-se vários danos (perda total ou parcial da visão, 
com distinção de visão unilateral ou bilateral; perda de um membro, superior ou 
inferior, etc.) em combinação com a idade da vítima e outros fatores que são 
considerados conjuntamente para a quantificação do valor da indenização. 
 
3.12. Nervous Schock 
- Trata-se de uma espécie de dano biológico ou psicofísico.  
- Conhecido como psychiatric injuryi 
- O que significa: choque nervoso sofrido por alguém que presenciou uma situação de 
grande perigo à sua vida ou integridade física, ou, ainda, relacionada a alguém a si ligado.  
 
3.13. Danos à saúde mental 
- Facchini Neto cita o caso: Antigo leading case inglês em caso de infliction of mental 
distress – abalo psicológico -, é representado pelo caso Wilkinson v. Downton, julgado em 
1987, no qual um brincalhão de mau gosto, para se divertir, telefonou para uma conhecida 
sua e lhe contou que seu marido fora atropelado e jazia sobre a pista pública, com ambas 
as pernas quebradas e outras lesões generalizadas. A mulher, com a falsa notícia, sofreu 
violento choque nervoso, que lhe acarretou sérias lesões psicológicas, com conseqüências 
físicas permanentes. A justiça inglesa condenou o ‘brincalhão’ a indenizar os danos 
causados. 
 
3.14. Prenatal injuries 
- Danos relacionados ao nascituro, quer dizer, garante-se a indenização ao feto que vem 
a sofrer alguma espécie de dano que normalmente provém de lesão experimentada pela 
mãe.  
 
- No Brasil, há esta proteção?  
 

Justiça mantém condenação a Rafinha Bastos por ofensa a Wanessa Camargo em 2011 
Magistrados negaram recurso do humorista e confirmaram pagamento de R$ 150 mil por 
danos morais à cantora, seu marido e à criança, ainda nem nascida na época 
por Jéssica Moura 
23/06/2015 18:54 / Atualizado 23/06/2015 19:13  
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Rafinha Bastos - Divulgação 
BRASÍLIA - A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira manter a 
decisão da justiça de São Paulo que condenou o humorista Rafinha Bastos por danos morais por 
causa de uma piada ofensiva sobre Wanessa Camargo. Por isso, ele terá de indenizar a cantora em 
R$ 150 mil. A defesa havia ingressado com um recurso na corte para tentar reduzir o valor da 
indenização. 
Em 2011 Rafinha foi condenado na segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). 
Naquele ano, durante a transmissão ao vivo do programa humorístico CQC da TV Bandeirantes, 
depois que o apresentador Marcelo Tas elogiou a beleza de Wanessa, Bastos afirmou que “comeria 
Wanessa e o bebê”. Na época, ela estava grávida do primeiro filho, e por isso, o feto também foi 
incluído na ação como um dos autores do processo. Depois do episódio polêmico, o ator perdeu o 
posto no programa e acabou pedindo demissão da emissora. 
Como quando as declarações foram feitas o filho do casal ainda não tinha nascido, a defesa de 
Rafinha Bastos questionou no recurso o fato de que a decisão da justiça considerou que a criança 
sofreu os danos. Além disso, os advogados também alegaram que a condenação do humorista 
representa um abuso ao direito de expressão, já que a afirmação de Rafinha seria uma piada, e não 
uma agressão. 
Mas no entendimento do ministro Marco Buzzi, relator do caso, o comentário de Rafinha Bastos foi 
violento e extrapolou o direito de expressão ao ofender a dignidade da cantora. O magistrado 
ressaltou ainda que o insulto de Rafinha atingiu também o filho de Wanessa. 
— A declaração ultrapassou o limite do mero aborrecimento tendo causado efetivo dano moral. Foi 
muito além do propósito jocoso e irônico que se admitiria na fala de um humorista. O comentário do 
réu dá conta de que ele gostaria de manter relações sexuais (com Wanessa e o bebê) é reprovável, 
repreensivo e grosseiro e é efetivo nesse caso o abalo moral. 
Apenas o presidente da turma, o ministro Raul Araújo, se opôs à decisão do relator e ponderou que o 
valor estipulado pela justiça era excessivo e defendeu que a quantia fosse reduzida pela metade. Mas, 
a ministra Maria Isabel Gallotti ressaltou que o fato de que a ofensa tenha ocorrido na televisão 
justifica o valor estabelecido para a indenização: 
— Embora haja ofensas de maior gravidade, o canal de divulgação foi em um programa de televisão. 
Se diminuirmos indenizações desse tipo elas não surtirão efeito de desestimular condutas do gênero. 
Agora, Rafinha Bastos terá de pagar R$50 mil a cada um dos autores do processo: Wanessa, o 
marido dela, Marcus Buaiz e ao filho do casal, José Marcus. No entanto, o ator ainda pode recorrer 
da decisão no STJ. Leia mais: https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/justica-mantem-
condenacao-rafinha-bastos-por-ofensa-wanessa-camargo-em-2011-16532732#ixzz4p1gtBXuV  
stest  

 
 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/justica-mantem-condenacao-rafinha-bastos-por-ofensa-wanessa-camargo-em-2011-16532732#ixzz4p1gtBXuV
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/justica-mantem-condenacao-rafinha-bastos-por-ofensa-wanessa-camargo-em-2011-16532732#ixzz4p1gtBXuV
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3.15. Danos existenciais 
- Narra Facchini Neto: 
 

Noção mais completa e descritiva de danos existenciais foi fornecida pela Corte de Cassação, na 
decisão n. 6572, proferida em 24.03.2006, pelo seu órgão máximo na jurisdição civil (Sezione Unite), 
onde se afirmou que “por dano existencial entende-se qualquer prejuízo que o ilícito (…) provoca 
sobre atividades não econômicas do sujeito, alterando seus hábitos de vida e sua maneira de viver 
socialmente, perturbando seriamente sua rotina diária e privando-o da possibilidade de exprimir e 
realizar sua personalidade no mundo externo. Por outro lado, o dano existencial funda-se sobre a 
natureza não meramente emotiva e interiorizada (própria do dano moral), mas objetivamente 
constatável do dano, através da prova de escolhas de vida diversas daquela que seriam feitas, caso 
não tivesse ocorrido o evento danoso. 

 
- O que se verifica são as consequências externas, pois a alteração de hábitos e maneira 
de viver são nítidos reflexos exteriores de uma alteração profunda sofrida por alguém. 
- É o caso: do filho de um casal sofre sérias e irreparáveis lesões que forçam os pais a 
alterarem sua rotina de vida para que possam cuidar do seu filho. Além da dor intensa 
derivada da frustração de ver seu filho em situação inalterável, o abalo que abrange os 
hábitos do casal e altera sua rotina é passível de indenização. 
- Diferença ao dano moral e dano biológico?  
 
3.16. Danos ao projeto de vida 
- É aquele que reflete de modo ímpar no projeto de vida de alguém. Impede a vítima de 
realizar-se existencialmente consoante previamente por ela fora definido. Sem dúvida, o 
dano ao projeto de vida possui como conseqüência um dos resultados mais graves 
experimentados pela pessoa humana, vez que obriga uma alteração profunda na razão 
de existir daquele que sofre o dano. 
- Exemplo: lesão irreversível causada por responsabilidade de outrem em um atleta 
profissional, sendo que esse prejuízo impede o esportista de continuar a prática da sua 
atividade. A radical mudança nas expectativas do lesado são claras e indiscutíveis e 
devem ser indenizáveis. 
 
3.17 Loss of amenities of life  
- Impossibilidade de manutenção das atividades que a pessoa considera prazerosa  
 
3.18. Wrongful conception or pregnancy  
- Concepção indesejada em razão de falha de terceiro.  
- Por que dessa indenização?  
 

Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de reparação por danos materiais e compensação por 
danos morais. Consumidora do anticoncepcional 'Diane 35' que engravidou, de forma indesejada, 
durante a utilização do produto em face de defeito deste, porque cartelas com 20 comprimidos, ao 
invés de 21, foram colocadas no mercado. 
- A consumidora mostrou que fazia uso regular do anticoncepcional, mas não que consumiu, 
especificamente, uma das cartelas que foram colocadas à venda com defeito. Defende-se a recorrente 
alegando que, nessa hipótese, ao julgar procedente o pedido indenizatório, o Tribunal 
responsabilizou o produtor como se este só pudesse afastar sua responsabilidade provando, 
inclusive, que a consumidora não fez uso do produto defeituoso, o que é impossível. 
- Contudo, está presente uma dupla impossibilidade probatória: à autora também era impossível 
demonstrar que comprara especificamente uma cartela defeituosa, e não por negligência como 
alega a recorrente, mas apenas por ser dela inexigível outra conduta dentro dos padrões médios de 
cultura do país. 
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- Assim colocada a questão, não se trata de atribuir equivocadamente o ônus da prova a uma das 
partes, mas sim de interpretar as normas processuais em consonância com os princípios de direito 
material aplicáveis à espécie. O acórdão partiu de uma prova existente para concluir em um certo 
sentido, privilegiando, com isso, o princípio da proteção ao consumidor. 
- Se for negada a suficiência da prova relativa ao consumo reiterado do produto como sustentáculo 
para a conclusão do Tribunal, restará, apenas, a opção de acolher em seu lugar uma presunção de 
que a consumidora teria proposto a ação para se aproveitar daquele receituário e de uma situação 
pública de defeito no produto, fazendo-se passar por vítima do evento sem sê-lo. 
- Assim, trocar-se-ia uma conclusão resultante da análise de uma prova evidente, da realidade dos 
fatos e dos princípios jurídicos aplicáveis, por uma outra presunção isolada que depende da indevida 
inserção de um qualificativo doloso à pretensão da autora. 
- A recorrente alega que o nascimento de um filho jamais pode ser causa de dano moral; porém, 
deve-se anotar que o produto defeituoso é um anticoncepcional, cuja finalidade é proporcionar à 
mulher uma escolha quanto ao momento de ter filhos. Nesse contexto, a falha do remédio frustra tal 
opção, e nisso reside a necessidade de compensação pelos danos morais. 
- Na presente hipótese, acrescente-se ainda o fato de que a criança, infelizmente, veio a falecer no 
parto. 
- A alteração do valor fixado a título de compensação pelos danos morais só deve ser revista em 
hipótese que indique insuportável absurdo, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes. 
- A partir da vigência do CC/02, aplicam-se juros de mora de 1% ao mês, nos termos de reiterados 
precedentes da 3ª e da 4ª Turma. 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 918.257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 
23/11/2007, p. 465) 

 
3.19 Wrongful birth  
- É o dano decorrente do nascimento de criança com deficiências físicas ou mentais em 
razão de falha no acompanhamento médico  
- Onde possui aplicabilidade?  
 
3.20 Wrongful life  
- Que significa?  
- Inevitável questionamento: melhor estar vivo, mesmo sem qualidade de vida, que não 
existir?  
 
3.21 Rescue cases 
- Tentativa de auxiliar alguém que se encontra em situação de perigo causada por 
terceiro  
- Exemplo: Casa de shows que, em noite de público presente, vem a incendiar por 
responsabilidade de alguém. No intento de auxiliar as pessoas que lá estão, outras são 
colocadas em perigo e acabam por sofrer alguma espécie de dano. Assim temos o 
seguinte quadro: (i) responsável pelo fato (incêndio) que colocou (ii) pessoas em perigo 
(público presente da casa) e (iii) danos sofridos por terceiros que tentaram auxiliar as 
vítimas do incêndio. Esses terceiros que experimentaram danos devem ser indenizados. 
 
3.22 Direito de esquecimento 
- Caso do criminoso, ao ser libertado por cumprimento de uma longa pena que lhe foi 
imposta, vê a ampla divulgação do crime que cometeu com o objetivo de fazer a 
sociedade lembrar do ocorrido.  
- É o caso ainda, do inocente que não deseja mais que se tragam os fatos nos quais 
estivera envolvido. 
- Do que decorre a indenização?  
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- Estado atual da arte:  
 

RECURSO   ESPECIAL.   DIREITO   CIVIL-CONSTITUCIONAL.  LIBERDADE  DE IMPRENSA   VS.   
DIREITOS   DA  PERSONALIDADE.  LITÍGIO  DE  SOLUÇÃO TRANSVERSAL.   COMPETÊNCIA   DO   
SUPERIOR   TRIBUNAL   DE  JUSTIÇA. 
DOCUMENTÁRIO   EXIBIDO   EM  REDE  NACIONAL.  LINHA  DIRETA-JUSTIÇA. 
SEQUÊNCIA  DE  HOMICÍDIOS  CONHECIDA  COMO  CHACINA  DA  CANDELÁRIA. 
REPORTAGEM QUE REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO FATO. VEICULAÇÃO 
INCONSENTIDA  DE  NOME  E IMAGEM DE INDICIADO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR  POR  
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  DIREITO  AO ESQUECIMENTO DOS CONDENADOS   QUE  CUMPRIRAM  
PENA  E  DOS  ABSOLVIDOS.  ACOLHIMENTO. 
DECORRÊNCIA  DA  PROTEÇÃO  LEGAL  E  CONSTITUCIONAL  DA DIGNIDADE DA PESSOA  HUMANA 
E DAS LIMITAÇÕES POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. 
PRESUNÇÃO  LEGAL  E  CONSTITUCIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DA PESSOA. 
PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DE DIREITO COMPARADO. 
1.  Avulta  a  responsabilidade  do  Superior Tribunal de Justiça em demandas   cuja  solução  é  
transversal,  interdisciplinar,  e  que abrange,  necessariamente,  uma controvérsia constitucional 
oblíqua, antecedente,  ou  inerente  apenas à fundamentação do acolhimento ou rejeição    de    ponto    
situado    no   âmbito   do   contencioso infraconstitucional,  questões  essas  que,  em  princípio,  não 
são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
2.  Nos presentes autos, o cerne da controvérsia passa pela ausência de  contemporaneidade  da  
notícia  de  fatos  passados, que reabriu antigas  feridas  já superadas pelo autor e reacendeu a 
desconfiança da sociedade quanto à sua índole. O autor busca a proclamação do seu direito  ao  
esquecimento, um direito de não ser lembrado contra sua vontade,  especificamente  no  tocante  a  
fatos  desabonadores,  de natureza  criminal,  nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora 
inocentado. 
3.  No  caso,  o  julgamento  restringe-se a analisar a adequação do direito   ao   esquecimento   ao  
ordenamento  jurídico  brasileiro, especificamente  para  o  caso  de  publicações na mídia televisiva, 
porquanto  o  mesmo  debate ganha contornos bem diferenciados quando transposto  para  internet,  
que desafia soluções de índole técnica, com  atenção,  por exemplo, para a possibilidade de 
compartilhamento de  informações  e  circulação internacional do conteúdo, o que pode tangenciar 
temas sensíveis, como a soberania dos Estados-nações. 
4.  Um  dos  danos  colaterais  da  "modernidade líquida" tem sido a progressiva  eliminação  da  
"divisão,  antes  sacrossanta, entre as esferas do 'privado' e do 'público' no que se refere à vida 
humana", de   modo  que,  na  atual  sociedade  da  hiperinformação,  parecem evidentes   os   "riscos  
terminais  à  privacidade  e  à  autonomia individual,   emanados  da  ampla  abertura  da  arena  
pública  aos interesses  privados  [e  também  o  inverso],  e  sua  gradual  mas incessante  
transformação  numa  espécie  de  teatro  de  variedades dedicado  à  diversão  ligeira"  (BAUMAN, 
Zygmunt. Danos colaterais: desigualdades  sociais  numa  era global. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio  de Janeiro: Zahar, 2013, pp. 111-113). Diante dessas preocupantes  constatações,  o  
momento  é  de  novas  e necessárias reflexões,  das  quais  podem  mesmo  advir  novos direitos ou 
novas perspectivas sobre velhos direitos revisitados. 
5.  Há  um  estreito  e  indissolúvel  vínculo  entre a liberdade de imprensa  e  todo  e  qualquer  
Estado  de  Direito  que pretenda se autoafirmar  como Democrático. Uma imprensa livre galvaniza 
contínua e  diariamente  os  pilares  da  democracia,  que, em boa verdade, é projeto  para  sempre  
inacabado  e  que  nunca atingirá um ápice de otimização  a  partir  do qual nada se terá a agregar. 
Esse processo interminável,  do  qual  não  se  pode descurar - nem o povo, nem as instituições  
democráticas  -,  encontra  na imprensa livre um vital combustível  para  sua  sobrevivência,  e  bem 
por isso que a mínima cogitação em torno de alguma limitação da imprensa traz naturalmente 
consigo  reminiscências  de  um  passado  sombrio de descontinuidade democrática. 
6.  Não  obstante  o  cenário  de perseguição e tolhimento pelo qual passou  a  imprensa brasileira em 
décadas pretéritas, e a par de sua inegável  virtude  histórica,  a  mídia  do século XXI deve fincar a 
legitimação   de   sua  liberdade  em  valores  atuais,  próprios  e decorrentes  diretamente  da  
importância e nobreza da atividade. Os antigos  fantasmas  da  liberdade  de  imprensa, embora 
deles não se possa   esquecer   jamais,   atualmente,  não  autorizam  a  atuação informativa 
desprendida de regras e princípios a todos impostos. 
7.  Assim,  a  liberdade de imprensa há de ser analisada a partir de dois  paradigmas jurídicos bem 
distantes um do outro. O primeiro, de completo  menosprezo  tanto  da dignidade da pessoa humana 
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quanto da liberdade  de  imprensa;  e  o  segundo,  o  atual,  de dupla tutela constitucional de ambos 
os valores. 
8.  Nesse passo, a explícita contenção constitucional à liberdade de informação,  fundada na 
inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra,  imagem  e,  de  resto,  nos  valores da pessoa e da 
família, prevista  no art. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, parece sinalizar 
que, no conflito aparente entre esses bens jurídicos  de  especialíssima grandeza, há, de regra, uma 
inclinação ou  predileção  constitucional  para  soluções  protetivas da pessoa humana,  embora  o  
melhor  equacionamento  deva  sempre observar as particularidades  do  caso  concreto.  Essa  
constatação  se  mostra consentânea  com  o fato de que, a despeito de a informação livre de censura  
ter sido inserida no seleto grupo dos direitos fundamentais (art.  5º,  inciso  IX),  a Constituição 
Federal mostrou sua vocação antropocêntrica  no  momento  em  que gravou, já na porta de entrada 
(art.  1º, inciso III), a dignidade da pessoa humana como - mais que um  direito  - um fundamento da 
República, uma lente pela qual devem ser interpretados os demais direitos posteriormente 
reconhecidos. 
Exegese  dos arts. 11, 20 e 21 do Código Civil de 2002. Aplicação da filosofia  kantiana,  base  da 
teoria da dignidade da pessoa humana, segundo  a  qual  o  ser  humano tem um valor em si que 
supera o das "coisas humanas". 
9.  Não  há  dúvida  de  que  a  história  da sociedade é patrimônio imaterial  do povo e nela se 
inserem os mais variados acontecimentos e   personagens  capazes  de  revelar,  para  o  futuro,  os  
traços políticos,  sociais  ou  culturais  de determinada época. Todavia, a historicidade  da notícia 
jornalística, em se tratando de jornalismo policial,  há  de  ser  vista  com  cautela.  Há,  de  fato,  
crimes históricos  e  criminosos famosos; mas também há crimes e criminosos que  se  tornaram  
artificialmente  históricos  e  famosos,  obra da exploração  midiática exacerbada e de um populismo 
penal satisfativo dos  prazeres  primários  das  multidões,  que simplifica o fenômeno criminal  às  
estigmatizadas  figuras  do  "bandido" vs. "cidadão de bem". 
10.  É  que  a  historicidade  de  determinados  crimes  por vezes é edificada à custa de vários desvios 
de legalidade, por isso não deve constituir  óbice em si intransponível ao reconhecimento de direitos 
como  o vindicado nos presentes autos. Na verdade, a permissão ampla e  irrestrita  a  que  um  crime  
e as pessoas nele envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo - a pretexto da 
historicidade do fato  -  pode  significar  permissão de um segundo abuso à dignidade humana, 
simplesmente porque o primeiro já fora cometido no passado. 
Por   isso,   nesses   casos,   o   reconhecimento  do  "direito  ao esquecimento"  pode significar um 
corretivo - tardio, mas possível - das  vicissitudes  do  passado,  seja  de  inquéritos  policiais  ou 
processos  judiciais  pirotécnicos  e  injustos,  seja da exploração populista da mídia. 
11.  É  evidente  o  legítimo  interesse  público  em  que seja dada publicidade  da resposta estatal ao 
fenômeno criminal. Não obstante, é  imperioso  também ressaltar que o interesse público - além de 
ser conceito  de  significação  fluida - não coincide com o interesse do público,  que  é  guiado,  no  
mais  das  vezes,  por  sentimento de execração  pública, praceamento da pessoa humana, 
condenação sumária e vingança continuada. 
12.  Assim  como  é  acolhido  no direito estrangeiro, é imperiosa a aplicabilidade  do  direito  ao 
esquecimento no cenário interno, com base não só na principiologia decorrente dos direitos 
fundamentais e da  dignidade  da  pessoa  humana, mas também diretamente do direito positivo  
infraconstitucional. A assertiva de que uma notícia lícita não  se  transforma em ilícita com o simples 
passar do tempo não tem nenhuma base jurídica. O ordenamento é repleto de previsões em que a 
significação conferida pelo Direito à passagem do tempo é exatamente o  esquecimento  e  a 
estabilização do passado, mostrando-se ilícito sim  reagitar  o que a lei pretende sepultar. 
Precedentes de direito comparado. 
13.   Nesse   passo,  o  Direito  estabiliza  o  passado  e  confere previsibilidade  ao  futuro  por 
institutos bem conhecidos de todos: prescrição,  decadência,  perdão,  anistia, irretroatividade da lei, 
respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prazo  máximo  para  que o nome 
de inadimplentes figure em cadastros restritivos  de  crédito,  reabilitação  penal e o direito ao sigilo 
quanto  à folha de antecedentes daqueles que já cumpriram pena (art. 
93  do Código Penal, art. 748 do Código de Processo Penal e art. 202 da Lei de Execuções Penais). 
Doutrina e precedentes. 
14.  Se  os condenados que já cumpriram a pena têm direito ao sigilo da  folha  de antecedentes, 
assim também a exclusão dos registros da condenação  no  Instituto  de  Identificação, por maiores e 
melhores razões  aqueles  que  foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, 
conferindo-lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos. 
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15.  Ao  crime, por si só, subjaz um natural interesse público, caso contrário   nem  seria  crime,  e  
eventuais  violações  de  direito resolver-se-iam  nos  domínios  da  responsabilidade  civil.  E esse 
interesse   público,  que  é,  em  alguma  medida,  satisfeito  pela publicidade  do  processo  penal,  
finca  raízes  essencialmente  na fiscalização  social da resposta estatal que será dada ao fato. Se é 
assim,  o  interesse  público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer  na  medida  em  que  
também  se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, certamente, encontra seu 
último suspiro,  com  a  extinção  da  pena  ou  com  a  absolvição,  ambas consumadas  
irreversivelmente.  E é nesse interregno temporal que se perfaz  também a vida útil da informação 
criminal, ou seja, enquanto durar  a  causa  que a legitimava. Após essa vida útil da informação seu  
uso  só  pode  ambicionar,  ou  um  interesse histórico, ou uma pretensão  subalterna, estigmatizante, 
tendente a perpetuar no tempo as misérias humanas. 
16.  Com  efeito,  o  reconhecimento  do direito ao esquecimento dos condenados  que cumpriram 
integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram  absolvidos  em  processo  criminal,  além  de  
sinalizar  uma evolução  cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico  que,  
entre  a memória - que é a conexão do presente com o passado  -  e a esperança - que é o vínculo do 
futuro com o presente -, fez clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao 
esquecimento  revela  sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, como  um  direito  à esperança, 
em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 
17.  Ressalvam-se  do  direito ao esquecimento os fatos genuinamente históricos  -  historicidade essa 
que deve ser analisada em concreto -,  cujo  interesse  público  e social deve sobreviver à passagem do 
tempo,  desde  que  a narrativa desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável. 
18.  No  caso concreto, a despeito de a Chacina da Candelária ter se tornado  -  com muita razão - um 
fato histórico, que expôs as chagas do  País  ao mundo, tornando-se símbolo da precária proteção 
estatal conferida  aos  direitos  humanos  da  criança  e  do adolescente em situação  de  risco,  o  
certo  é  que a fatídica história seria bem contada  e de forma fidedigna sem que para isso a imagem 
e o nome do autor  precisassem ser expostos em rede nacional. Nem a liberdade de imprensa seria 
tolhida, nem a honra do autor seria maculada, caso se ocultassem o nome e a fisionomia do 
recorrido, ponderação de valores que, no caso, seria a melhor solução ao conflito. 
19.  Muito  embora tenham as instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem  se mostrou 
fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro a noticiários desse jaez é apta 
a reacender a desconfiança  geral  acerca  da índole do autor, o qual, certamente, não teve reforçada 
sua imagem de inocentado, mas sim a de indiciado. 
No  caso,  permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do  nome  e imagem do autor, 
significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dignidade, só porque a primeira já ocorrera 
no passado, uma  vez que, como bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em   si,   o   
inquérito  policial  consubstanciou  uma  reconhecida "vergonha" nacional à parte. 
20.  Condenação  mantida  em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por não se mostrar exorbitante. 
21. Recurso especial não provido. 
(REsp 1334097/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, 
DJe 10/09/2013) 

 
3.23. Bullying  
- Conduta presente em ambiente escolar, na qual alguém vem a sofrer insistentes 
ameaças, assédios, agressões físicas ou verbais 
 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR. LESÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. 1. O autor logrou comprovar os fatos articulados na exordial, o postulante foi 
agredido no ambiente escolar, em duas oportunidades, o que resultou em uma lesão no olho e um 
braço quebrado, em evidente desrespeito a dignidade pessoal deste. 2. É passível de ressarcimento o 
dano moral causado no caso em exame, decorrente de o autor ter sido lesionado, sem que houvesse 
injustamente provocado, tal medida abusiva resulta na violação ao dever de respeitar a gama de 
direitos inerentes a personalidade de cada ser humano, tais como a integridade física, a imagem, o 
nome e a reputação da parte ofendida. 3. As referidas ofensas dão conta de um fenômeno moderno 
denominado de bullying, no qual adolescente se dedica a maltratar determinado colega, 
desqualificando-o em redes sociais perante os demais e incitando estes a prosseguirem com a 
agressão, conduta ilícita que deve ser reprimida também na esfera civil com a devida reparação, pois 
é notório que este tipo de ato vem a causar danos psíquicos na parte ofendida, levando, em alguns 
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casos, ao suicídio. 4. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, 
desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, 
minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da parte ré, decorrendo aquele do 
próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte 
autora, é o denominado dano moral puro. 5. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano 
imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, 
a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, 
há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, 
importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. Negado provimento aos recursos. 
(Apelação Cível Nº 70059883637, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz 
Lopes do Canto, Julgado em 24/09/2014) 

 
3.24. Mobbing 
- É o mesmo que o bullying, porém no âmbito profissional.   
 

RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO INDIRETA. JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR COMPROVADA. 
MOBBING. TORTURA PSICOLÓGICA. RETALIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 136 da 
CLT. A reclamada apenas cinco dias antes do início das férias, já autorizadas, informou que a 
reclamante não poderia sair de férias, pois não havia farmacêutico substituto. No entanto, não se 
verifica violação do art. 136 da CLT, pois apesar de deixar a critério do empregador a marcação das 
férias, não permite conduta abusiva, como registrada in casu. Recurso de revista não conhecido. 
DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. FARMACÊUTICA. RETALIAÇÃO. RECURSO 
DESFUNDAMENTADO.  (TST-RR-1201-60.2012.5.08.0001) 

 
3.25. Stalking 
- Conduta de alguém seguir outro, acompanhar todos os seus passos, telefonar 
seguidamente, encarar visando incutir temor, apreensão, ou simplesmente incomodar 
de forma exasperada.  
 
4. Liquidação do dano: Verbas indenizáveis 
- A indenização, mede-se pela extensão do dano: CC/02, art. 944. 
 
4.1. Morte da vítima 
- CC/02, art. 948 
 
4.2. Lesão leve ou grave 
- CC/02, art. 949 
- Em caso de inabilitação da vítima para seu trabalho, qual será o valor da indenização?  
 
4.3. Pensão a filho menor em decorrência da morte do pai  
- Em caso de morte do pai, até que idade se paga pensão ao filho menor?  
 
4.4. Indenização aos pais pela morte de filho menor  
- Morte de filho menor, gera dever de pagar indenização aos pais do falecido?  
- E os pais ainda têm direito à pensão pela morte do filho, mesmo que este seja menor de 
idade?  

> Neste caso, até que idade se pagará pensão aos pais? 
 > E quanto se pagará de pensão nestes casos?  
 
4.5. Questão duvidosa: idade que se deve pagar pensão  
- Em caso de a vítima estar viva, a pensão limita-se a sua idade provável ou até a sua 
morte?  
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- Em havendo condenação ao pagamento de pensão é necessário a constituição de 
capital a fim de garantir o pagamento da pensão?  
 
4.6. 13º Salário  
- Deve ser pago o 13º salário?  
- Mas há circunstâncias para que ele seja pago?  
 
5. Questões processuais 
 
5.1. Pensão previdenciária e comum: se compensam ou se cumulam?  
- Em vista de acidente de trânsito, trabalhador ficou incapacitado para o trabalho. Assim, 
é encaminhado ao INSS que passa a pagar benefício/aposentadoria. Neste sentido, o 
trabalhador passa também a receber a pensão por sua incapacidade do causador do 
dano! Deste modo, o pagamento da pensão previdenciária exclui o dever de pagar a 
pensão comum ou vice-versa? 
 

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO 
COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.  É possível a cumulação do 
benefício previdenciário de pensão por morte com pensão civil ex delicto. A jurisprudência do 
STJ é pacífica no sentido de que “o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização 
por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; 
aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a 
qualquer benefício previdenciário que a vítima receba” (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983-AL, 
Segunda Turma, DJe 7/3/2012). Precedentes citados: AgRg no REsp 1.295.001-SC, Terceira Turma, 
DJe 1º/7/2013; e AgRg no AREsp 104.823-SP, Quarta Turma, DJe 17/9/2012. REsp 776.338-SC, Rel. 
Min. Raul Araújo, julgado em 6/5/2014. 

 
- Futuro:  

AGU consegue ressarcimento ao INSS por acidente de trânsito no RJ 
Previdência 
Decisão faz com que Instituto seja ressarcido do valor repassado a mãe da vítima  
por Portal Brasil publicado: 09/01/2014 12h31 última modificação: 30/07/2014 01h19  
Itens relacionados  
A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu o ressarcimento de R$ 68.922,68 em benefícios 
previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devido a morte de um 
segurado em acidente de trânsito. Os procuradores federais comprovaram, em ação regressiva, a 
culpa e negligência do motorista que atropelou a vítima em 2006 no Rio de Janeiro. Esse foi o 
primeiro caso de sentença em acidente de trânsito em Niterói (RJ). 
Após ser atropelado por um carro que trafegava na contra mão, o segurado faleceu, o que resultou 
no pagamento de pensão por morte à mãe da vítima. Identificando a culpa do motorista, as 
Procuradorias Seccional Federal (PSF) em Niterói e Federal Especializada junto a autarquia 
(PFE/INSS) entraram com ação regressiva por acidente de trânsito para reaver os valores gastos 
pelo Instituto. 
Segundo os procuradores federais, todos os relatos do acidente, constantes do inquérito policial e da 
ação penal, revelam que o acidente teve como causa a não observação das leis de trânsito pelo réu. 
Na defesa do INSS, os procuradores federais destacaram que dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontam o Brasil em quinto lugar no mundo em relação ao número de acidentes de 
trânsito fatais, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. "Além da despesa suportada 
pelo erário, o maior impacto é o de natureza social, de mensuração indefinida, que se revela na 
perda de vidas, na incapacidade de trabalhadores, bem como no desamparo familiar de milhares de 
dependentes, gerando efeitos para a economia e o desenvolvimento social brasileiro", afirmam as 
unidades da AGU. 
Além disso, para os procuradores, uma vez comprovada a responsabilidade e negligência do 
motorista, a ação regressiva vem para cobrir os gastos relativos à concessão e manutenção de 
benefício previdenciário. Segundo cálculos apresentados pelas procuradorias, o ressarcimento aos 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+776338
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cofres públicos deve garantir o valor das prestações vencidas (R$ 60.786,68) e mais 12 prestações 
que ainda vencerão (R$ 8.136,00). 
As procuradorias lembraram, ainda, que a Previdência Social é "um direito fundamental dos 
trabalhadores brasileiros assentado no solidarismo social e no princípio da dignidade da pessoa 
humana, tem caráter contributivo, filiação obrigatória e é financiada direta e indiretamente por 
toda a sociedade sob perspectivas de adequado equilíbrio financeiro e atuarial". 
Diante da defesa da AGU, a 3ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ considerou procedente o pedido, para 
condenar o réu a ressarcir o INSS pelos gastos com a concessão e a manutenção da pensão por morte 
em favor da mãe do segurado. "Não há duvida de que a conduta do réu ensejou o acidente, na 
medida em que o fato teve condenação na seara criminal", destacou a decisão. 
Fonte: Advocacia-Geral da União  

5.2. Seguro obrigatório e indenização comum  
- O pagamento do DPVAT deve ser compensado da indenização fixada judicialmente?  
- O não pagamento da indenização do DPVAT exclui a indenização comum?  
- E o não pagamento do prêmio do DPVAT, enseja a negativa de seu pagamento?  
 
5.3. Correção monetária  
- Há necessidade de efetuar pedido de condenação na correção monetária?  
- Sua incidência no dano material conta-se de quando?  
- E no dano moral, há diferença?  
 
5.4. Juros moratórios   
- Há necessidade do pedido de condenação nos juros?  
 
5.5. Revisão do dano  
- É possível a revisão da indenização após o trânsito em julgado da sentença?  
- Há previsão legal para isso?  
 
5.6. Prescrição 
- Em se tratando de responsabilidade civil, qual é o prazo prescricional?  
 
 
 
  

http://www.agu.gov.br/

