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A introdução da metodologia do direito civil constitucional já tem mais de 20
anos, pois ingressa no sistema brasileiro a partir do texto constitucional vigente, tendo como
compromisso a promoção dos valores constitucionais para reconstruir estruturas tradicionais a
partir da proteção da pessoa humana e da busca da justiça social1.
Aos poucos foram moldados novos parâmetros não patrimoniais diante da
insuficiência dos paradigmas do modelo tradicional para fazer frente às consequências das
novas tecnologias, invariavelmente disponibilizadas a um considerável número de indivíduos
num substrato que enseja situações de vulnerabilidade que exigem a proteção aos direitos
fundamentais,

sobretudo

por

conta

das

novas

situações

de

risco

surgidas

na

contemporaneidade.
A presença do risco na contemporaneidade é considerada uma constante que vem
provocando transformações nas mais variadas áreas. Por um lado, está a pressão pelo
desenvolvimento; por outro, a segurança da população ante aos riscos produzidos para
alcançar o objetivo de crescimento econômico, que também ameaçam o próprio meio
ambiente2.
Em tempos de relativização das verdades científicas e incertezas constantes,
percebe-se um grande paradoxo: da mesma forma que certas tecnologias produzem riscos
elevados, o não uso destas também pode gerar riscos, razão pela qual ULRICH BECK sustenta
que o risco pode ser definido como um modo sistemático de lidar com perigos e inseguranças
da própria modernidade3, na qual a justificação do Estado não é mais a distribuição de bem-
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estar social, mas a gestão, prevenção e distribuição dos riscos inerentes à sociedade
contemporânea4. Neste diapasão, o risco passa a ser compreendido como eventualidade de
uma situação jurídica desfavorável5, ou seja, possibilidade de perigo de ocorrência de
prejuízos.6
A realidade social em contínua evolução e transformação criou uma nova ordem
mundial, novos valores, necessidades e desafios que precisam ser enfrentados. Experimentouse um processo de publicização, inaugurado por uma nova ordem constitucional, reflexo das
necessidades sociais que a legislação liberal não foi forjada para atender. A concepção de um
código civil como sistema, base de sustentação do ordenamento destinado à tutela dos
interesses individuais, esvaiu-se na medida de sua inadequação.
Não há mais como proteger o interesse individual sem imaginar seu reflexo no
corpo social. A sociedade vive um período pós-industrial, caracterizado pela massificação dos
meios de comunicação, mundialização da economia e pela perplexidade diante dos avanços
científicos e tecnológicos. Este contexto configura uma crise sem precedentes dos modelos
teóricos

comumente

utilizados

para

compreensão

da

ciência

jurídica,

baseada

tradicionalmente nas verdades universais de inspiração iluminista.
Neste contexto, ressalta-se a importância da responsabilidade civil diante dos
novos problemas trazidos, especialmente quando se tem em consideração o lapso de tempo
entre o desenvolvimento de novas tecnologias e a regulação estatal dos respectivos riscos, que
pelo atual estágio do desenvolvimento tecnológico adquirem grande complexidade, já que
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atuam em escala global. Além disso, grande parte dos danos causados na atualidade ocorre
não como consequência de condutas individuais, mas sim de comportamentos sociais 7.
A difusa fronteira entre o público e o privado, ao longo dos anos se torna cada vez
menos nítida; A Constituição torna-se verdadeira parte geral do ordenamento jurídico,
deixando de ser o estatuto do poder público para se converter na ordem jurídica fundamental
da comunidade, regulando relações sociais que em grande parte refletem a progressiva
multiplicação de centros de poder privados com formas de coação e autoridade muito
próximas dos poderes públicos8, dado seu caráter imperativo e sua possibilidade de execução
imediata9.
Surge então um sistema orientado por normas fundamentais, consequência da
hipercomplexidade das relações socionegociais e da desistência da tentativa de reduzir o todo
à unidade10. Enfim, o direito civil deixa de ser o centro de regulação da ordem privada e o
intérprete passa a se valer dos princípios constitucionais para a reunificação do sistema,
especialmente a dignidade humana e a solidariedade, evitando antinomias provocadas por
núcleos normativos díspares, correspondentes a lógicas setoriais nem sempre coerentes11.
Entretanto, é necessário observar as consequências decorrentes dessa viragem de
perspectiva. Segundo MARIA CELINA BODIN

DE

MORAIS, mostra-se insuficiente constatar a
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mera transposição dos princípios básicos do texto do Código Civil para o texto da Lei Maior,
pois:
(...) É preciso avaliar sistematicamente a mudança, ressaltando que, se a normativa constitucional se
encontra no ápice do ordenamento jurídico, os princípios nela presentes se tornaram, em
consequência, as normas diretivas, ou normas-princípios, para a reconstrução do sistema de Direito
Privado. É preciso, portanto, buscar perceber e valorar o significado profundo, marcantemente
axiológico, desta ‘constitucionalização’ do direito civil12.

A mudança de paradigma é mais que evidente. Analisando o fenômeno da
constitucionalização do direito privado a partir da perspectiva do direito obrigacional, PAULO
LUIZ NETTO LÔBO apresenta os contornos de uma importante síntese:
É certo que as relações obrigacionais têm um forte cunho patrimonializante. Todavia, a
prevalência do patrimônio, como valor individual a ser tutelado, fez submegir a pessoa humana,
que passou a figurar como simples e formal polo de relação jurídica, como sujeito abstraído de sua
dimensão real. A patrimonialização das relações obrigacionais, no sentido de primazia, é
incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotados pelas
Constituições modernas, inclusive pela brasileira (art. 1º, III). A repersonalização reencontra a
trajetória da longa história da emancipação humana, no sentido de repor a pessoa humana como
centro do direito civil, ficando o patrimônio a seu serviço. O direito das obrigações, ainda que
essencialmente voltado às relações econômicas da pessoa, tem relação com essa função
instrumental, além de estar conformado aos princípios e valores constitucionais que a protegem13.

Na busca da delimitação deste modelo socialmente funcionalizado de direito
privado, o ideário solidarista exige uma nova racionalidade jurídica, essencialmente material e
focada na proteção da parte fraca de relações sociais cada vez mais complexas e
especializadas. Se no modelo liberal se costumava individualizar o lucro e socializar o
prejuízo, hoje o que se busca é a diminuição dos conflitos sociais através da distribuição dos
riscos de atividades empresariais capitalistas e das vantagens econômicas por elas geradas 14.
Para MARIA CELINA BODIN

DE

MORAIS, se a solidariedade fática decorre da

necessidade imprescindível da coexistência humana 15, a solidariedade como valor deriva da
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consciência racional dos interesses em comum, consubstanciando-se num conceito dialético
de reconhecimento do outro, uma obrigação moral de “não fazer aos outros o que não se
deseja que lhe seja feito”16.
Interessante consignar o entendimento de NELSON ROSENVALD, que sustenta que o
direito de solidariedade se desvincula de uma mera referência a valores éticos transcendentes,
“adquirindo fundamentação e a legitimidade política nas relações sociais concretas, nas
quais se articula uma convivência entre o individual e o coletivo, à procura do bem comum”
17

.
De fato, a noção constitucional de solidariedade deve ser interpretada pela busca

da transposição do indivíduo para a pessoa, exprimindo a teleologia da justiça distributiva
como padrão interpretativo-integrativo do sistema, ou seja, servindo de referência de leitura
para as outras normas constitucionais e o ordenamento 18, pois, como bem anota AGUIAR DIAS,
“o sentimento de justiça, nos que o têm, não é, por certo, mais refinado hoje do que
anteriormente. Sucede, porém, que ele é, agora, muito mais solicitado a manifestar-se e a
intervir, do que antigamente”19.
Entretanto, como lembra DANIEL SARMENTO, se o Direito não pode penetrar no
psiquismo das pessoas para obrigá-las a ser solidárias, exigindo-lhes um sentimento fraterno
em relação aos seus semelhantes, pode “condicionar o comportamento externo dos agentes,
vinculando-os a obrigações jurídicas”20.
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Cabe aqui lembrar lições de PIETRO PERLINGIERI, para quem as situações
patrimoniais demandam a indispensável cooperação entre os seus partícipes 21. É este espírito
de cooperação que densifica o primado da solidariedade social, apontando o rumo a ser
seguido em qualquer relação jurídica, limitando atos de autonomia

22

privada que desviem

desta rota. O Direito civil que se desenha hoje é pautado pela “colaboração intersubjetiva no
tráfego negocial”. 23
Ao discorrer sobre as novas tendências da responsabilidade civil, JOSÉ AGUIAR
DIAS já anotava a tendência de que mais do que apontar o responsável pelo dano, optaram
legisladores e aplicadores do direito em dizer como ele será reparado, anotando que o centro
da preocupação em matéria de responsabilidade civil deixou de ser o homem, isoladamente
considerado, para ser o homem coletiva e socialmente considerado 24.
Dentro desse contexto, para HANS JONAS a noção de responsabilidade perde
espaço enquanto “imposição inteiramente formal de todo agir causal entre seres humanos,
dos quais se pode exigir uma prestação de contas” para o desenvolvimento de outra noção
que “não concerne ao cálculo do que foi feito ‘ex post facto’, mas à determinação do que se
tem a fazer; uma noção em virtude da qual eu me sinto responsável, em primeiro lugar, não
por minha conduta e suas consequências, mas pelo objeto que reivindica meu agir”25.
Se muda o contexto social e o objeto de preocupação dos operadores,
logicamente os parâmetros tradicionais que serviam de pressupostos de configuração do dever
de indenizar precisam ser repensados. O que no cotidiano forense se mostra é uma explosão
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de danos ressarcíveis, novas categorias sendo reconhecidas e indenizações concedidas, muitas
vezes sem nenhum critério. Tal contexto pode colocar em risco todas as conquistas recentes
no que concerne à proteção aos direitos fundamentais no campo da responsabilidade civil.
Na feliz imagem de CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, a responsabilidade civil seria uma espécie de estuário onde deságuam todas as áreas do
direito – público e privado, contratual e extracontratual, material e processual –, e por
conseguinte pode ser definida como uma “abóbada que concentra e amarra toda estrutura
jurídica, de sorte a não permitir a centralização de toda a sua disciplina”26.
Desse modo, o problema da responsabilidade não se resolve com proposições
simplistas, mas pela contribuição de fatores múltiplos que lhe exacerbam a complexidade,
imprimindo-lhe, no dizer de OROZIMBO NONATO, um aspecto fugidio e difícil27.
Comentando o tema, ALVINO LIMA sustenta que “é preciso vencer o dano, o
inimigo comum, fator de desperdício e de insegurança, lançando mão de todos os meios
preventivos e reparatórios sugeridos pela experiência, sem desmantelar e desencorajar as
atividades úteis”, e completa seu raciocínio sustentando que “para tal conseguir, não
devemos acastelar dentro de princípios abstratos ou de preceitos envelhecidos para nossa
época, só por amor à lógica dos homens, à vaidade das concepções ou à dos moralistas de
gabinete” 28.
Como bem anota MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
a doutrina, de fato, tem falhado na elaboração dogmática dos novos critérios de
responsabilidade civil, e a jurisprudência, premida pelas necessidades impostas pela realidade
social, vem desempenhando a tarefa por conta própria, criando um universo discricionário e,
não raro, incoerente29.

Se a abrangência do dano aumenta para atingir interesses transindividuais, não é
mais possível pensar a responsabilidade civil a partir de uma estrutura individualista e
eminentemente patrimonial. A responsabilidade, enquanto instrumento para proteção de
direitos fundamentais, num contexto de pluralidade de fontes normativas, não pode se limitar
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ao binômio dano-reparação, sendo importante analisar a questão dos custos sociais
necessários à proteção da pessoa humana e o papel do intérprete na tutela de uma noção de
dignidade cada vez mais vinculada à solidariedade e igualdade substancial, razão pela qual o
ponto de partida está na funcionalização das situações patrimoniais às existenciais para a
construção de uma nova dogmática 30que vem se desenvolvendo mediante utilização de
cláusulas gerais para delimitação de deveres gerais de conduta nas relações entre particulares.
Dentro da perspectiva tradicional, obter sucesso num ação de responsabilização
por danos equivalia à vitória numa corrida de obstáculos, pois verificado o dano, competia à
vítima a prova da culpa e do nexo de causalidade, que eram encarados como filtros à
pretensão reparatória, afinal actori incumbit probatio.
Do sistema da culpa, de matiz nitidamente individualista, evoluiu-se para o
sistema solidarista da reparação do dano, que tem por finalidade precípua a restituição do
lesado ao estado anterior, desfazendo, nos limites concretos, o dano sofrido, razão pela qual
AGUIAR DIAS sustenta que “já não é mais de responsabilidade civil que se trata, se bem que
haja conveniência em conservar o nomen juris, imposto pela semântica: o problema
transbordou desses limites. Trata-se, com efeito, de reparação de dano”31.
Se antes a regra era a irresponsabilidade, e a responsabilidade a exceção, porque
o grande contingente de atos danosos estava protegido pelo manto da culpa, daqui para frente
a regra será a responsabilidade por exigência da solidariedade social e da proteção do cidadão,
do consumidor e usuários de serviços públicos e privados.
No mesmo diapasão, ANDERSON SCHREIBER afirma que “a sociedade
contemporânea assiste a uma dupla expansão, que compreende não apenas os meios lesivos,
mas também os interesses lesados. Sob o primeiro aspecto, a evolução tecnológica assegurou
aos particulares um potencial danoso, que antes só se vislumbrava no Estado”32.
O estudo dos pressupostos da responsabilidade, antes centrado no sujeito
responsável, volta-se agora para a vítima e a reparação do dano por ela sofrido, ou seja, a
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SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação à
diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 3.
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vítima do dano, e não mais o autor do ato ilícito33, pois o foco de preocupação deixa de ser os
danos causados para os danos sofridos, e as atenções do julgador voltam-se para quem pode
suportar o pagamento da indenização e não mais para o seu causador34.
Por essa razão, pertinente a afirmação de PAULO LUIZ NETTO LÔBO que, ao
analisar os fundamentos constitucionais da responsabilidade civil, conclui que as hipóteses
tratadas pela nossa Lei Fundamental “são voltadas essencialmente à afirmação de três
valores, que marcam a transformação contemporânea da responsabilidade civil: a primazia
do interesse da vítima, a máxima reparação do dano e a solidariedade social”35.
Em outras palavras, o dano, nessa nova perspectiva, deixa de ser apenas contra a
vítima, para ser contra a própria coletividade, passando a ser um problema de toda a
sociedade36, assegurando ao lesado uma situação favorável pelos mais variados meios e
processos técnicos disponíveis ao operador do direito37, como, por exemplo, a “erosão dos
filtros tradicionais da reparação”38, ou seja, a gradativa perda de importância da prova da
culpa e do nexo causal dentro da dinâmica das ações de reparação.
Tratando do tema, JOSÉ JAIRO GOMES afirma que
Numa sociedade eminentemente anônima, em que os relacionamentos individuais se estabelecem
superficialmente, a necessidade de se comprovar o elemento subjetivo (dolo e culpa em sentido
estrito) do causador do dano tornou-se fonte de injustiças em incontáveis casos, pois deixava
inúmeros danos sem reparação adequada; em diversas situações não era possível provar a culpa;

33

MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; da
Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 39-40.
34

Vale destacar o teor do Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça
Federal, relativo ao art. 187 do CC/02: “A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único
do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do
ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade”.
35

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 23. O referido autor
apresenta uma análise do texto constitucional, destacando que a Constituição Federal destinou vários
dispositivos legais dispersos à responsabilidade civil, permitindo ao intérprete deles extrair um sistema básico
que informa e conforma a legislação aplicável, especialmente o Código Civil, chegando a listar os seguintes
dispositivos específicos: incisos v, X, XLV e LXXV do art. 5º e ainda os arts. 21, inciso XXIII, alínea “c”; art.
37, §6º, art. 141, art. 173, §5º, art. 225, §§ 2º e 3º, art. 236, § 1º e art. 245.
36

Ver também VALPUESTA, Rosario. Entre los Princípios y las Personas: Límites y Posibilidades del Derecho
Comuntario, TEPEDINO, Gustavo (org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade
constitucional (Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro).
São Paulo: Atlas, 2008, p. 137-153.
37

MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; da
Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 39-40.
38

SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação à
diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 11.

10

em outras, o estado de hipossuficiência da vítima não lhe permitia acessar os meios probantes
adequados39.

Assim como ocorreu nos contratos, o objeto de proteção no campo da
responsabilidade civil deixa de ser a esfera patrimonial dos indivíduos para se concentrar na
proteção de situações existenciais, iluminadas pelos princípios da solidariedade social, justiça
distributiva na construção de uma noção contemporânea de dignidade humana, que em sua
dimensão comunicativa e relacional significa mais do que uma obrigação geral de respeito
pela pessoa, devendo ser traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, garantindo-se
o mesmo nível de consideração e respeito a todos40.
É preciso perceber que as necessidades da sociedade contemporânea exigem
uma tutela diferenciada das situações patrimoniais e existenciais, uma vez que fundadas em
lógicas díspares. A esta cabe, segundo PIETRO PERLINGIERI, na hierarquia dos valores, um
papel primário 41, afinal a pessoa humana deve ser vista como o centro do ordenamento,
impondo-se assim a funcionalização das situações patrimoniais às existenciais.
Não se trata apenas de apontar a necessidade de convivência de opostos. Como
adverte MARIA LUIZA MAYER FEITOSA, com a rápida e crescente expansão dos processos de
mercado, em especial das dinâmicas econômicas que não respeitam fronteiras nem a
experiência jurídica local, “há de se buscar novas formas interpretativas que não mais pode
ficar indiferente às condições externas”42.
Atualmente é possível definir o estudo da responsabilidade civil pelas incertezas,
instabilidade e mutabilidade cada vez mais comuns, apresentando, frequentemente, soluções
díspares para casos idênticos, transformando a responsabilidade civil contemporânea quase
numa loteria.
Nesse norte, doutrina e jurisprudência destacam o surgimento de “novos danos”,
em grande parte reflexos à evolução da própria noção de dignidade. Atualmente buscam-se
reparações por dano de férias arruinadas, dano de processo lento, de brincadeiras cruéis

39

GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 229.

40

SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana: Construindo uma compreensão
jurídico-constitucional necessária e possível, p. 23/24.

41

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao direito civil-constitucional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 106.
42

FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Paradigmas inconclusos: os contratos entre a
autonomia privada, a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 556.
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(bullying), danos nas relações familiares (abandono afetivo, descumprimento de deveres
conjugais, dano sexual, custo de manutenção de filho indesejado, dentre outros).
Difícil definir quando a perturbação de nossas atividades normais, influindo em
nosso bem-estar, tranquilidade pessoal, ou o sofrimento pela morte de um animal de
estimação devem ingressar no campo da reparação por danos43.
No entanto, importante destacar que ao menos no atual estágio de
desenvolvimento das categorias jurídicas aqui trabalhadas, não parece haver espaço para
apenas um único modelo regulatório, sendo necessário distinguir a responsabilidade civil que
se aplica como instrumento disciplinador das condutas humanas tomadas individualmente e
aquela que se aplica à atividade econômica empresarial, pois o papel do direito de danos44 não
se limita apenas à reparação dos prejuízos, mas se estende à prevenção de resultados
socialmente indesejados45.
Tendo em vista, porém, o montante elevado das indenizações e a insuficiência de patrimônio da
parte que causou o dano, o seguro, convencional ou legal, será uma das técnicas cada vez mais
utilizadas (...) para se alcançar a socialização do dano e, dessa forma, garantir pelo menos uma
indenização básica para qualquer tipo de dano (...) em médio prazo, não obstante as vantagens do
sistema de segurança social, uma combinação de sistemas de seguros privados sociais com a
responsabilidade individual afigura-se mais compatível com os países de economia liberal como
o nosso. A acumulação da indenização social com a resultante da ação outorgada pela norma de
responsabilidade civil corresponde melhor aos ideais de uma justiça comutativa, quando
configurado fique o dolo do lesante ou quando aquela indenização se mostre insuficiente para
cobrir todo o dano suportado pela vítima46.

Cabe aqui referência à lúcida advertência de LUIZ EDSON FACHIN: “o legado
haurido do pretérito que ainda não se foi por completo e o porvir cuja definição não se

Neste ponto, interessante destacar o pensamento de Anderson Schreiber: “quando se propõem a selecionar os
danos morais ressarcíveis, as cortes empregam critérios equivocados como a prova da ‘dor, vexame, sofrimento
ou humilhação’ – consequências eventuais e subjetivas do dano, que nada dizem com a sua ontologia - ; ou
ainda a gravidade da ofensa – critério que, consagrado sob a fórmula de que ‘o mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral’, implica verdadeira inversão na axiologia constitucional, já que semelhante
condição não se impõe em âmbito patrimonial, onde qualquer prejuízo, por menor que seja, suscita reparação”
(Op. cit., p. 6).
43

Lucas Abreu Barroso e Pablo Malheiros da Cunha Frota anotam que “o direito de danos altera a perspectiva do
intérprete, ao deslocar o âmbito da investigação da conduta do lesante para o dano, já que prevalece a máxima in
dubio pro vitima” (BARROSO, Lucas Abreu. A realização do Direito Civil; entre normas jurídicas e
práticas sociais. Curitiba, Juruá, 2011, p. 146).
44

45

TIMM, Luciano Benetti. Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da Culpa ao Risco,
p. 308. In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas
Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 290 a 310.
46

MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; da
Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro:
Forense, 2004, p. 40-1.

12

presentificou por ora”47, ao anotar que os conceitos e os modelos tradicionalmente
empregados pelos operadores do direito são apenas instrumentos jurídicos e não objetos do
Direito.
Precisa-se de novos limites. Como fazê-lo?
Como bem anota JUDITH MARTINS-COSTA, o conceito de dano não tem essência,
pois não é um dado inscrito de uma vez por todas na natureza das coisas, mas um construído,
por se tratar de um conceito situado no espaço cultural e no tempo axiológico 48. Da
configuração subjetiva do dano moral (baseado na dor e sofrimento), busca-se a objetivação
com a presunção in re ipsa a partir da violação de um direito atinente à personalidade.
Não raro testemunha-se a “a liberdade com que o Poder Judiciário trata a
questão do nexo causal estimula pedidos de reparação, fundados mais na desgraça da vítima,
que em uma possibilidade de imputação dos infortúnios ao sujeito que se considera
responsável” 49. Não parece conveniente deixar exclusivamente a cargo da jurisprudência a
delimitação dos novos danos, pois juntamente com as novas modalidades de prejuízo que vêm
sendo reconhecidas modificam-se as escalas indenizatórias.
LUCAS ABREU BARROSO e PABLO MALHEIROS

DA

CUNHA FROTA50 apontam as

tendências contemporâneas do direito de danos, ressaltando os temas que permearão o debate
jurídico nos próximos anos, que podem ser resumidos da seguinte forma:
(...) a) ampliar o número de vítimas tuteladas, de danos reparáveis e de formas de reparação, por
meio da flexibilização dos meios de prova, da diluição da antijuridicidade, da desnaturalização
da culpa e da relativização do nexo causal; b) intensificar a responsabilização, concedendo-se
reparações pecuniárias, proporcionais ao caso concreto, e também despatrimonializadas, como a
retratação pública e as tutelas específicas de dar, fazer e não fazer, ou mesmo in natura (Código
de Processo Civil, arts. 461 e 461-A e Código Civil, arts. 233, 247 e 250); c) fomentar os
princípios da precaução e da prevenção diante da crescente socialização dos riscos e do
incremento das situações de dano, que ensejam uma noção de responsabilidade plural, solidária e
difusa – haja vista a (re)personalização do direito civil; d) concretizar a responsabilidade sem
47

FACHIN, Luiz Edson. Internalidade e externalidade no debate sobre constituição e relações privadas: um
olhar a partir do revisitado Locke, p. 177. Para Georges Ripert, “o contrato já não é ordem estável, mas eterno
vir a ser. O credor já não possui um direito adquirido, mas a simples esperança de que o juiz tenha as suas
pretensões como legítimas” (In O Regímen Democrático e o Direito Civil Moderno. São Paulo: Saraiva, 1937,
p. 314).
48

MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua reparação. In
MARTINS-COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,
p. 408-446.
49

SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação à
diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 76.
50

BARROSO, Lucas Abreu.; FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. A Obrigação de reparar por danos resultantes
da liberação do fornecimento e da comercialização de medicamentos. In BARROSO, Lucas Abreu. A realização
do Direito Civil; entre normas jurídicas e práticas sociais. Curitiba, Juruá, 2011, p. 146-7.
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danos, pois a possibilidade de sua verificação em potencial já acionaria o dever de reparar por
parte daquele que possa vir a causá-lo; e) densificar de maneira real e concreta os direitos e as
garantias fundamentais da pessoa humana no que tange aos riscos de danos a que está submetida
em razão da evolução tecnológica dos bens e dos serviços postos para consumo, principalmente
os relacionados à saúde e ao meio ambiente; f) garantir ampla e integral reparação às vítimas,
com extensão de igual direito a todos quantos alcançados indiretamente pelo dano ou expostos
ao risco que o provocou, mesmo que por circunstâncias fáticas, devendo nesta hipótese o valor
da reparação ser destinado a um fundo voltado para o estudo e a pesquisa da antecipação e do
equacionamento dos danos oriundos de determinadas atividades socioeconômicas; h) tornar
irrelevante a concausa, “con el alcance de asignar la totalidad del daño a quien solo aportó una
de las causas concurrentes”, objetivando diluir as responsabilidades individuais pelo dano; i)
aumentar as espécies de instrumentos reparatórios, coordenando-os com os já existentes, tais
como: fundos públicos substitutivos da responsabilidade civil para os casos mais comuns de
danos; pagamento antecipado de tarifas pelo Estado às vítimas, a economizar custos, a reduzir o
montante dos danos, o tempo de espera da vítima no recebimento do montante reparatório e os
gastos judiciais; promoção de demandas diretas da vítima contra o segurador do responsável pelo
dano; pactuação obrigatória de seguro para atividades com alta sinistralidade (p. ex., seguro
ambiental) etc.

Ao tratar das funções da responsabilidade civil, GASTON FERNANDEZ CRUZ
anota, dentre outras, as de punir, prevenir, restaurar, restituir, atribuir justiça, vingar, diluir o
custo dos danos, repartir as perdas e os riscos, colocar recursos em modo mais eficiente,
controlar as atividades produtivas e os serviços públicos, garantir o funcionamento ótimo do
mercado e o valor primário da pessoa humana; e conclui que, dessa maneira, a ideia de
reparação da vítima do dano permanece submergida em uma abundância esquizofrênica de
fins e objetivos que impedem conhecer a explosão da responsabilidade civil a uma motivação
unitária e, portanto, a unitários princípios operativos51.
O movimento é dinâmico, e a doutrina ainda não está oferecendo as respostas52.
Não é fácil encontrar critérios racionalmente sustentáveis para lidar com o problema, o que
não raro faz com que a porosidade do sistema comprometa de algum modo a expectativa de
segurança característica do ordenamento jurídico. Como efeitos colaterais perceptíveis podem
ser citadas a litigiosidade e a vitimização da convivência social, numa realidade marcada pela
insuficiência das políticas públicas na administração e reparação dos danos53. Resta

51

CRUZ, Gaston Fernandez. Los supuestos dogmáticos de la responsabilidade contractual: la división de
sistemas y la previsibilidade. In Revista de Direito Privado, nº. 19, p. 298-9.
52

Neste particular vale transcrever advertência de Konrad Hesse ao analisar o fenômeno da constitucionalização
do direito privado: “cabe evitar que el beneficio de una protección general y eficaz de los derechos
fundamentales se convierta em la plaga de uma inflación de los derechos fundamentales, com la cual el Derecho
Privado tendría poco que ganar, y los derechos fundamentales y su verdadero significado mucho que perder”
(HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Civitas, 1995, p. 67).
53

SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação à
diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 4.
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aprofundar o debate e a funcionalização dos institutos na direção da solução dos problemas
que já se tornam lugar-comum no cotidiano forense.

