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RESUMO 

 
 

SANTOS, Aslan Rodrigues. Responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais 
transindividuais: uma compreensão civil-constitucional do dano moral coletivo. 
2015. 142 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2016.  
 
 
 
A presente dissertação tem por escopo analisar a pertinência e a existência jurídica 
– ou não – de danos extrapatrimoniais transindividuais, bem como a consequente 
responsabilização civil em caso de sua ocorrência. Essa análise será regida à 
sombra dos principais pressupostos teóricos da doutrina do direito civil na legalidade 
constitucional. A razão da escolha desta temática está assentada na atual 
necessidade de se aumentar o debate sobre a existência desta modalidade de dano, 
bem como as repercussões jurídicas e sociais em caso de sua ocorrência. A 
doutrina e a jurisprudência brasileiras ainda não consolidaram um entendimento a 
respeito desse novo enfoque jurídico. Trata-se de um tema controverso, germinado 
em meio aos avanços tecnológicos, aos meios de comunicação em massa e ao 
acelerado processo de globalização, que impuseram profundas mudanças sociais, 
ampliando a conceituação jurídica do dano extrapatrimonial. Serão debatidos os 
argumentos favoráveis e contrários à aceitação desta modalidade de danos. Por fim, 
será realizada uma análise crítica dos dois últimos recursos especiais, julgados pelo 
STJ, que tratam da temática estudada; apontando o atual entendimento da Corte 
Superior sobre o assunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Dano extrapatrimonial transindividual. 
Direito civil constitucional. Princípio da solidariedade. Direitos transindividuais.  



 

ABSTRACT 

 
 

SANTOS, Aslan Rodrigues. Civil responsability for trans-balance sheet damage: 
civil and constitutional understanding of collective moral damage. 2015. 142 f. 
Dissertation (Master‘s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2016.  
 
 
 
This dissertation is to analyze the relevance and scope of the legal existence - or not 
- of trans-balance-sheet damage, and the consequent civil liability in the event of 
their occurrence. This analysis will be governed in the shadow of the main theoretical 
assumptions of the doctrine of civil law in constitutional legality. The reason for 
choosing this subject is seated on the current need to increase the debate about the 
existence of this type of damage, as well as the legal and social consequences in the 
event of their occurrence. The doctrine and Brazilian courts have not consolidated an 
understanding about this new legal approach. This is a controversial topic, sprouted 
amid the technological advances, the media en masse and the accelerated process 
of globalization, which imposed deep social changes, expanding the legal concept of 
off-balance sheet damage. The arguments for and against the acceptance of this 
type of damage will be discussed. Finally, a critical analysis of the last two special 
features will be held, judged by the Supreme Court, dealing with the studied subject; 
pointing the current understanding of the Superior Court on the matter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Civil responsibility. Off-balance sheet transindividual damage. Civil and 
constitutional rights. Principle of solidarity. Transindividual rights.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação tem por escopo analisar a pertinência e a 

existência jurídica – ou não – de danos extrapatrimoniais transindividuais, bem como 

a consequente responsabilização civil em caso de sua ocorrência. Essa análise será 

regida à sombra dos principais pressupostos teóricos da doutrina do direito civil na 

legalidade constitucional.  

   A razão da escolha desta temática está assentada na atual 

necessidade de se aumentar o debate sobre a existência desta modalidade de dano, 

bem como as repercussões jurídicas e sociais em caso de sua ocorrência. A 

doutrina e a jurisprudência brasileiras ainda não consolidaram um entendimento a 

respeito desse novo enfoque jurídico. Trata-se de um tema controverso. Sua 

abordagem é ainda carente de contribuições mais efetivas e diversificadas, 

dificultando a superação dessa controvérsia, uma vez que a escassez de estudos e 

pesquisas é incapaz de inspirar, instruir e nortear os operadores do Direito ao lidar 

com a temática. A expansão do dano ressarcível e o surgimento de novas categorias 

de danos exigem uma rápida evolução jurisprudencial, bem como uma maior 

contribuição por parte da comunidade científica.  

A massificação das relações jurídicas, a evolução tecnológica e de 

comunicações, o crescimento econômico e social – consequências da Revolução 

Industrial – e o reconhecimento dos direitos humanos e fundamentais de terceira 

dimensão – os chamados direitos transindividuais – provocaram mudanças nas 

relações da sociedade moderna, que passou a afastar-se cada vez mais do 

individualismo clássico e a albergar valores coletivos. Essa modificação de 

perspectiva, que reflete uma maior preocupação com a proteção de coletividades, 

também foi motivada pelo surgimento de movimentos sociais, tais como o dos 

negros, dos consumidores, dos ambientalistas, das mulheres, dos homossexuais, 

dentre outras coletividades, que já sofriam, enquanto grupo, com lesões contra seus 

direitos. Passou-se a agitar-se e a reivindicar-se atenção crescente a interesses de 

que não pertencem uma pessoa, e nem mesmo um grupo definido de pessoas. Uma 

série indeterminada – e, ao menos do ponto de vista prático, indeterminável – de
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interessados, impossível de discernir, sequer idealmente, onde acaba a ―quota‖ de 

um e onde começa a de outro passou a reclamar proteção.  

Com o advento da atual Constituição Federal, o catálogo de direitos 

materiais foi ampliado – inclusive os de caráter coletivo e social –, resultando, 

consequentemente, na previsão e realce de diversos meios processuais de tutela de 

interesses transindividuais, como também na recepção da tutela material de diversos 

direitos de natureza transindividual, já timidamente previstos antes da chegada da 

Lei Maior de 1988. O Código de Defesa do Consumidor, bem como diversas normas 

infraconstitucionais, todos posteriores à Carta Magna de 1988, promoveram um 

importante avanço da tutela coletiva no Direito Brasileiro. Mas insuficiente. 

Todavia, não basta que o ordenamento constitucional reconheça 

uma gama incontável destes interesses se os operadores do direito não os tornam 

efetivos, na medida em que deixam prevalecer sua concepção jurídica individualista 

e liberal. A ausência de um modelo teórico próprio e sedimentado do instituto do 

dano extrapatrimonial transindividual, por exemplo, favorece a perpetuação de um 

entendimento inadequado, derivado de um enfoque multifacetado, e que enseja uma 

mitigação da marcha evolutiva da sua compreensão. É que o intérprete e aplicador 

da lei recorre, indevidamente, a institutos, conceitos e categorias jurídicas que 

servem para outras finalidades, como é o caso de se pretender transportar 

integralmente os pressupostos da responsabilidade civil nas relações privadas 

individuais para a compreensão do dano extrapatrimonial transindividual, que exige 

um enfrentamento diferenciado, a fim de que se possa solucionar de forma justa e 

adequada os complexos problemas inerentes a uma sociedade massificada. 

A consciência das transformações havidas em nossa sociedade 

impõe a releitura dos institutos e categorias jurídicas, hodiernamente, não mais sob 

os ares do individualismo e patrimonialismo de outrora, mas segundo o compromisso 

ético a que todos estão submetidos: construir uma sociedade mais digna e justa, 

fazendo com que os fundamentos e princípios básicos da República saiam do papel. 

Assim, o presente estudo será realizado com base na doutrina do Direito Civil na 

Legalidade Constitucional, desenvolvida pelo jurista italiano Pietro Perlingieri. Tal 

teoria objetiva 
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individuar um sistema no direito civil harmonizado com os valores 
constitucionais e, antes de tudo, ao valor da pessoa humana; redefinir os 
fundamentos, as rationes e assim as extensões dos institutos, ressaltando-
lhes seus perfis funcionais; adequar as técnicas e os conceitos tradicionais 
e, sobretudo, renovar funditus a argumentação jurídica, propondo uma 
teoria da interpretação da legalidade constitucional.

1
 

 

Seus pressupostos teóricos, importa mencionar, referem-se à 

natureza normativa das constituições; à complexidade e ao caráter unitário do 

ordenamento jurídico e ao pluralismo das fontes do direito; e a uma renovada teoria 

da interpretação jurídica com fins aplicativos.2 

Um dos objetivos da presente pesquisa é verificar se, através da 

óptica da doutrina do direito civil na legalidade constitucional, consegue-se 

vislumbrar a existência jurídica de um dano extrapatrimonial de natureza 

transindividual, bem como a possibilidade jurídica de responsabilidade civil, no caso 

de sua ocorrência. Para tanto, será analisado o atual contorno do tratamento 

doutrinário, legislativo e jurisprudencial do instituto da responsabilidade civil por 

danos extrapatrimoniais transindividuais no Estado Democrático de Direito. 

Outrossim, serão colacionados argumentos contrários e favoráveis à existência 

desta forma de reparação, bem como as suas respectivas fundamentações legais. 

Importa registrar que não se pretende analisar todos os aspectos que 

necessariamente envolvem o instituto do dano extrapatrimonial transindividual. Por 

exemplo, não serão discutidos os aspectos processuais, legitimidade, coisa julgada, 

litisconsórcio, entre outros. Apenas alguns aspectos do instituto serão abordados. A 

magnitude de um estudo completo sobre a temática não pode ser abarcada em uma 

dissertação.  

A hipótese deste trabalho é a de que o Estado Social de Direito, 

fortificado pelo advento da Constituição Federal de 1988, trazendo os princípios da 

                                                           
1
  PERLINGIERI, Pietro. A Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. In: 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. 08. 

2
  PERLINGIERI, Pietro. A Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. In: 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. 01. 
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dignidade da pessoa humana e da solidariedade, ordenou que fosse ultrapassada a 

barreira do indivíduo, a fim de que a coletividade também recebesse a sua tutela. 

Desta feita, a proteção contra o dano extrapatrimonial abrange também a 

coletividade, sobretudo porque a Carta Magna trouxe a cláusula geral de tutela da 

pessoa humana (art. 1º, III).  

Para enfrentar a problemática em questão, este trabalho é dividido 

em três capítulos temáticos, acompanhados de suas respectivas subdivisões.  

No primeiro capítulo, será abordado o surgimento da doutrina do 

Direito Civil na legalidade constitucional, marco teórico da presente pesquisa. Para 

tanto, serão apresentadas as motivações que ensejaram o seu surgimento, 

relacionando a ocorrência das transformações sociais com a necessidade de uma 

constante reinvenção do ordenamento jurídico, a fim de acompanhar as nascentes 

necessidades sociais. O contexto da transição do Estado Liberal para o Estado 

Democrático e Social de Direito será utilizado como pano de fundo para justificar 

uma análise civil-constitucional do tema proposto. A fim de contextualizar o 

nascimento da Constitucionalização do Direito Civil e justificar o acerto de sua 

utilização, foi inserida breve menção à Teoria Jurídica Crítica, uma vez que ambas 

possuem estreita relação, objetivos semelhantes e servem de inspiração para uma 

análise crítica do tema proposto.   

No segundo capítulo, será tratada a normatização dos direitos 

transindividuais, resultante do reconhecimento pela Constituição Federal de 1988 

dos direitos humanos e fundamentais de terceira dimensão. Outrossim, será 

estudado o protagonismo do Código de Defesa do Consumidor na definição dos 

direitos transindividuais, que trouxe os conceitos de direito difuso, direito coletivo em 

sentido estrito e direito individual homogêneo, que afastou, por fim, a possibilidade 

de tratar direitos difusos e coletivos como sinônimos. Neste mesmo capítulo também 

será estudado o dano extrapatrimonial transindividual, da escolha terminológica e 

conceituação à posição doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de sua 

ocorrência. 

Por fim, o terceiro capítulo tratará da interpretação civil-constitucional 

do instituto da responsabilidade civil aplicado aos danos extrapatrimoniais 
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transindividuais. Nesta oportunidade, serão estudados os pressupostos deste tipo de 

responsabilidade, sua função e a relação entre as consequências da 

Constitucionalização do Direito Civil e as características particulares da 

responsabilidade civil por dano extrapatrimonial transindividual. Outrossim, será feita 

uma abordagem da reparabilidade desta modalidade de dano com o Princípio da 

Reparação Integral. À guisa de conclusão, serão apresentados os dois últimos 

recursos especiais julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratam do tema, 

que servirá para esclarecer se houve, ou não, uma evolução sobre o entendimento 

da temática estudada, no âmbito da Corte Superior.      

Importa consignar que o cenário que delimitará o campo de análise 

deste trabalho será, como dito, o dos Direitos Transindividuais, compreendidos pelos 

Direitos Difusos e pelos Direitos Coletivos Strictu Sensu. Insta ressaltar que os 

Direitos Individuais Homogêneos não merecerão nossa atenção, uma vez que, 

embora estejam postos na mesma categoria que os Direitos Difusos e os Direitos 

Coletivos Strictu Sensu, aqueles possuem características bastante diferentes destes 

dois, próprias do direito individual, como objeto divisível e titularidade determinada, o 

que foge da pretensão do presente estudo.   

A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica, incluindo 

consultas a obras gerais de direito constitucional, direito privado, direito coletivo e 

teoria geral do direito, através da utilização de materiais de documentação indireta, 

quais sejam, livros, artigos publicados em revistas especializadas, textos publicados 

na internet, teses, dissertações. Outrossim, foi realizada pesquisa legislativa e 

jurisprudencial sobre a temática em questão. O método de abordagem utilizado foi o 

dedutivo.   
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CAPÍTULO I – DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO DEMOCRÁTICO E SOCIAL 

DE DIREITO: O SURGIMENTO DA DOUTRINA DO DIREITO CIVIL NA 

LEGALIDADE CONSTITUCIONAL 

 

1.1 TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Antes de adentrar a temática que nomeia o primeiro capítulo, faz-se 

necessário transitar por um tópico que poderia estar presente no introito de toda 

obra que se dedique a estudar a Ciência do Direito. Não obstante essa característica 

soar severamente abrangente e, portanto, conotar dispensabilidade e insignificância, 

a sua relevância reside justamente na morada que faz em uma das principais 

funções do Direito: a que ―acode aqueles casos futuros, em que ocorrem mudanças, 

e diz quais as consequências e os efeitos‖.3 

À semelhança do infante que cresce, demandando novas 

vestimentas para abrigarem seus recém-chegados contornos, a realidade, com suas 

transformações diárias, reclama por um ordenamento jurídico que abarque todas as 

suas nuances, afinal, ―não há nada imóvel no direito. Imóvel não é, sequer, a 

natureza humana‖.4 Desta feita, ―na lei natural, [...] o homem encontra a base da lei 

jurídica, que é dali sacada, senão ‗composta‘, pela arte do jurista, a modo por que 

procede o artista diante do mundo‖.5  

É que o Direito retira de uma existência ignorada, as realidades e as 

virtualidades históricas, concedendo, através da publicação e da oficialização, a 

possibilidade real de aceder à existência plena, conhecida, reconhecida e oficial.6 

Insta frisar, existência jurídica, uma vez que a existência real, ocorrida às tantas no 

                                                           
3
 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado de Direito Privado. 3ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, v. 01, 1971. p. 23. 

4
 CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional: Estrutura, Causa 

e Título Legitimário do Sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 06. 

5
 Id. Ibid., p. 05. 

6
 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2007. p. 239.  
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seio social, se faz presente e carente de tutela. Contudo, não se trata apenas de 

oficializar e reconhecer ―novos direitos‖ (e relações sociais), mas, sobretudo, de 

alterar aqueles já conhecidos e oficializados, a fim de que sua existência jurídica se 

adeque à nova realidade da existência fática, afinal, ―não há realidades eternas: tal 

como não há verdades absolutas‖.7 Cada ser humano, até quando durar a sua vida, 

será um eterno partícipe de uma ―sociedade em mudança‖. Pontes de Miranda, ao 

relacionar o fenômeno do Direito com o tempo e o espaço, pontua: 

 
A experiência é fragmentária, dá-nos o mundo em 
pequenos pedaços, e é por isso que reputamos quase 
infixável o fenômeno do Direito; mas, nas outras 
ciências, não se passam diferentemente as coisas: o 
tempo introduz a mobilidade do mundo; sob forma 
estática, o Direito é um só, susceptível de ser estudado 
fora das suas manifestações particulares, resultantes e 
diferenciadas pelo espaço e pelo tempo.

8
    

  

Antonio Wolkmer, em obra que examina a emergência e a evolução 

das diversas tendências doutrinárias que procuram constituir um pensamento crítico 

no âmbito do Direito, introduz com destreza as inquietações que emergem a partir da 

ruptura dos pressupostos de fundamentação que têm sustentado o modelo jurídico 

clássico liberal-individualista e a cultura normativista formal-positivista. Para tanto, 

apregoa que    

                                                 
Nenhum saber é totalmente absoluto, uniforme e 
inesgotável; nenhum modelo de ―verdade‖ expressa, de 
modo permanente e contínuo, respostas a todas as 
necessidades, incertezas e aspirações humanas em 
tempo e espaço distintos. Na evolução dialética do 
mundo material, psíquico e social, cada período ou 
momento histórico possui certo conjunto de verdades 
que se edificam, se estruturam e se extinguem.

9
 

 
 

É necessário acompanhar a constante construção e reconstrução 

das relações humanas, seja no âmbito político, econômico, social, cultural. 
                                                           
7
 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Humano, Demasiado Humano. Tradução de Antonio Carlos 

Braga. São Paulo: Escala, 2006. p. 31. 

8
 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Sistema de Ciência Positiva do Direito. t. 1. 

Campinas: Bookseller, 2000. p. 199-200. 
9
 WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 86-87. 
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Existencial, enfim. A transitoriedade da vida humana não permite a perenidade das 

velhas formas de se conduzir. Cada momento histórico demanda um 

acompanhamento especial, intrinsecamente relacionado às suas características 

próprias.10 Com efeito, ―[...] o corpus jurídico registra em cada momento um estado 

de relação de forças, e sanciona as conquistas dos dominados convertidas deste 

modo em saber adquirido e reconhecido‖.11 Blumrosen, citado por Pierre Bourdieu, 

ilustra esta passagem com o caso dos sindicatos americanos, que viram o seu 

estatuto legal evoluir à medida que ganharam em poder. Outrora, em começos do 

século XIX, a ação coletiva dos assalariados era condenada como ‗criminal 

conspiracy‘, com base na proteção do mercado livre; contudo, os sindicatos foram 

pouco a pouco tendo acesso ao reconhecimento legal.12  

Ainda acerca da necessidade de adequação do Direito à realidade 

social, Pietro Perlingieri pontua: 

 
O Direito é ciência social que precisa de cada vez 
maiores aberturas; necessariamente sensível a qualquer 
modificação da realidade, entendida na sua mais ampla 
acepção. Ele tem como ponto de referência o homem na 
sua evolução psicofísica, ―existencial‖, que se torna 
história na sua relação com os outros homens.

13
 

 

O Direito não deve fechar os olhos para novas formas de relações 

entre os homens, que, com o rápido evoluir tecnológico, oferecem, por exemplo, 

inéditos tipos de relações contratuais. A engenharia genética, a procriação in vitro, a 

espantosa massa de informações pessoais que podem ser colhidas mediante o 

                                                           
10

 RICARDO AGUIAR, em palestra inaugural proferida em Curitiba em 1995, no Instituto Brasileiro de 
Estudos Jurídicos (IBEJ), lembrou que ―o século em que vivemos é o século da velocidade, no qual o 
direito não pode permanecer alheio às mudanças e evoluções constantes. A cada dia, surge uma 
nova espécie de conflito, uma nova demanda, as quais exigem respostas imediatas, sob pena de o 
direito tornar-se instrumento ineficaz para a vida que não pode ficar ao talante da ‗vontade do 
legislador‘ (sabe-se lá de que século!)‖ (Apud SCHIER, PAULO RICARDO. A Hermenêutica 
Constitucional: instrumento para implementação de uma nova dogmática jurídica. RT, n. 741. São 
Paulo: RT, jul. 1997.   

11
 A. W. Blumrosen citado por BOURDIEU, Pierre, op. cit., p. 212-213.   

12
 Id. Ibid., op. 212-213. 

13
 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução 

de Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 01. 
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exame de DNA e a circulação de dados propiciados pelas redes de informática14 são 

alguns dos inúmeros avanços ocorridos nos últimos anos. Há bem pouco tempo não 

eram celebrados contratos de compra e venda pela internet, ferramenta que, não 

obstante tenha chegado ao Brasil há quase duas décadas, ainda mantém o 

extraordinário potencial de gerar novos tipos de relações e, até mesmo, de condutas 

humanas em curto espaço de tempo. Inúmeros são os desdobramentos que estas 

relações desencadeiam.  

Vejamos. Se utilizarmos uma das novas formas de relações 

humanas acima mencionadas — um contrato de compra e venda celebrado através 

da internet — e acrescentarmos alguns fatores complicadores, constataremos o 

descompasso entre o Direito e a realidade posta. Tais são os fatores complicadores: 

―se os contratantes residirem em países distintos?‖, ―se um deles não possuir idade 

mínima para contratar? (aliás, qual idade mínima deveria ser levada em 

consideração: a do país do contratante ou a do país do contratado?)‖, ―o 

ordenamento jurídico de qual país deve resolver uma possível avença?‖. Embora 

alguns destes questionamentos já tenham respostas jurídicas (ainda que 

questionáveis), muitos conflitos permanecem insolúveis devido à lenta (ou mesmo 

ausente) mudança do Direito a estas novas formas de existência. A este respeito, é 

esclarecedora a doutrina de Eros Roberto Grau:    

 
O direito é um organismo vivo, peculiar porém, porque 
não envelhece, nem permanece jovem, pois é 
contemporâneo à realidade. O direito é um dinamismo. 
Essa a sua força, o seu fascínio, a sua beleza. É do 
presente, na vida real, que se tomam as forças que lhe 
conferem a vida. E a realidade social é o presente; o 
presente é a vida – e vida é movimento. Assim, o 
significado válido dos textos é variável no tempo e no 
espaço, histórica e culturamente. A interpretação do 
direito não é mera dedução dele, mas sim processo de 
contínua adaptação de seus textos normativos à 
realidade e seus conflitos.

15
  

 

                                                           
14

 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil. Revista da Faculdade de Direito de 
Campos. Ano IV, nº 4 e Ano V, nº 5 – 2003-2004. p. 172. Disponível em: 
<www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/10.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2014.  

15
 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. Malheiros 

Editores: São Paulo, 2002, p. 49.  

http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/10.pdf
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É importante acrescentar, outrossim, que o Direito deve não só ―não 

fechar os olhos‖, como ―não manter os olhos fechados‖ para as relações sociais já 

não tão hodiernas, mas que permanecem no ―gueto‖ dos ignorados justamente por 

não se encaixarem no padrão ―dever-ser‖ imposto pelo ordenamento jurídico e pelos 

valores arcaicos que ainda insistem em ditar as regras. Neste caso, importa ilustrar 

os relacionamentos homoafetivos que, não obstante recentes avanços, ainda 

conservam-se desprovidos de plena e devida tutela.         

É obvio que quando o direito estatal não consegue contemplar as 

necessidades humanas emergentes, o jurista, bem como o próprio Estado, deve 

aperfeiçoar os meios já admitidos de proteção dos direitos16, a fim de que, na 

medida do possível e do justo, o cidadão e a coletividade não pereçam à mercê da 

omissão do ordenamento jurídico, que ainda é visto como depositário de dogmas 

imutáveis e intocáveis, válidos para todo lugar e tempo.17 Ocorre que este dever (do 

jurista e do Estado) muitas vezes encontra barreira no pensamento arcaico e 

formalista do uso e da aplicação do Direito.  

Impõe-se evitar  

 
[...] conceber o sistema jurídico mediante modelos 
binários, considerando-se o ordenamento como um 
conjunto de normas jurídicas apartadas da realidade e 
de sua aplicação jurisdicional, idealizando-se, dessa 
forma, dois sistemas distintos: aquele concebido pelo 
legislador e outro resultante dos fatos, nos quais 
incidirão em concreto as normas jurídicas.

18
 

 

O Direito ainda é visto por alguns como um sistema hermético, 

inflexível, estanque, que só admite e contempla a realidade imposta por ele, e não a 

realidade que de fato se apresenta no mundo externo, na vida cotidiana. Os 

ensinamentos de Kelsen, que propugnava a autonomia da ciência jurídica, 

desvinculada da realidade social, econômica ou política, insensível a qualquer 

ideologia, deixaram profundas marcas, ainda arraigadas, nos juristas. Kelsen 

                                                           
16

 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: RT, 2003. Vol. 6. p. 22. 

17
 Id. Ibid., p. 39. 

18
 PERLINGIERI, Pietro. Complessità e unitarietà dell‘ordinamento giuridico vigente, in: Rassegna di 

diritto civile, v. 1, Napoli, 2005. p. 191-192. 
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defendia que ―os comportamentos humanos só são conhecidos mediatamente pelo 

cientista do direito, isto é, enquanto regulados por normas‖.19 Posta assim a questão, 

pode-se concluir que não há nada de humano no direito; que, para o direito, o 

comportamento humano nada mais é do que feixes daquilo que a norma decidiu que 

fosse considerado humano dentro do seu ordenamento.  

Mas este não deve ser o entendimento, afinal, ―das leis chega-se à 

norma e ao direito com uma operação que não é mecânica, mas, sim, cultural, 

mediadora de interesses e de valores‖20, pois a ciência jurídica ―se determina pelo 

que é útil à sociedade‖, sempre impregnada pelas ―gotas de óleo social‖.21 ―Ubi 

homo ibi societas; ubi societas, ibi jus22‖ (―Onde está o homem, há sociedade; onde 

há sociedade, há direito‖).  

   

1.2 TEORIA JURÍDICA CRÍTICA: UM RENOVADO PROTESTO A FAVOR DE UMA 

VISÃO JURÍDICA MAIS PLURALISTA, DEMOCRÁTICA E ANTIDOGMÁTICA   

 

O presente trabalho não prescinde da análise da Teoria Crítica 

aplicada à esfera jurídica, assim denominada Teoria Jurídica Crítica23, uma vez que 

esta é uma das principais responsáveis pela mudança do olhar sobre o Direito. A 

sua forma de abordar a Ciência Jurídica inspirou o nascimento de eminentes 

correntes doutrinárias responsáveis por revolucionar o Direito, como, por exemplo, a 

doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional – fenômeno doutrinário que 

figura como marco teórico do presente estudo.  

As discussões abordadas no primeiro tópico deste capítulo 

relacionam-se intimamente com a temática deste tópico. Vejamos. As verdades 

                                                           
19

 Apud FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 98. 

20
 PERLINGIERI, 2007, op. cit., p. 22. 

21
 GOMES, Orlando. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. 2. ed. aum. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1980. p. 02.  

22
 Aforismo atribuído ao jurista romano Ulpiano (170 – 228 d.C.). 

23
 Também denominada ―crítica jurídica‖ ou ―pensamento crítico‖ no Direito. 
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teológicas, metafísicas e racionais que sustentaram durante séculos as formas de 

saber e de racionalidade dominantes não conseguiam mais responder inteiramente 

às inquietações e às necessidades do presente estágio de desenvolvimento da 

modernidade humana. Havia a emergência de se encontrar um novo ―parâmetro de 

verdade‖ diante da ineficácia da verdade então vigente24, afinal, tais diretrizes 

tornaram-se insatisfatórias e limitadas, haja vista a constante mudança ocasionada 

pela ―complexidade dos conflitos, pela heterogeneidade socioeconômica, pela 

concentração e centralização do capital, pela expansão do intervencionismo 

estatal‖25, dentre outros fatores.  

 Assim, abriu-se espaço para serem pensados padrões alternativos 

de fundamentação, de buscas de rotas alternativas que culminassem em saídas 

satisfatórias, aptas a dirimirem as problemáticas trazidas pelo caminhar dos anos. 

Afinal, não se pode frear o surgimento de novas inquietações, mas se pode (e se 

deve) criar novos meios, já que a sociedade é um sistema necessariamente 

conflituoso, tenso e em permanente transformação.26 Em resposta a (e provocada 

por) estes anseios, surge a Teoria Crítica no Direito.   

Em primeiro lugar, faz-se necessário consignar que a ―crítica‖ 

constitui-se naquele ―conhecimento que não é dogmático, nem permanente, (mas) 

que existe num contínuo processo de fazer-se a si próprio‖27, possuindo a função de 

―abrir alternativas de ação e margem de possibilidades que se projetam sobre as 

continuidades históricas‖.28 Desta feita, vislumbra-se que a experiência histórico-

concreta, a prática cotidiana insurgente, os conflitos, as interações sociais e as 

necessidades humanas essenciais são o ponto de partida para o surgimento da 

teoria crítica. Esta, tem o condão de ―definir um projeto que possibilite a mudança da 

sociedade em função do novo tipo de homem‖.29 Portanto, uma ´‖teoria crítica‖ pode 

ser conceituada como  

                                                           
24

 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 01. 

25
 FARIA, José Eduardo. A Crise do Direito numa Sociedade em Mudança. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília, 1988, p. 24. 

26
 Id. Ibid., p. 24. 

27
 Sentido de ―crítica‖ utilizado por Paulo Freire (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 05). 

28
 Função da ―crítica‖ para Jürgen Habermas (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 05). 

29
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 09. 
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[...] o instrumento pedagógico operante (teórico-prático) 
que permite a sujeitos inertes e mitificados uma tomada 
histórica de consciência, desencadeando processos que 
conduzem à formação de agentes sociais possuidores 
de uma concepção de mundo racionalizada, 
antidogmática, participativa e transformadora. Trata-se 
de proposta que não parte de abstrações, de um a priori 
dado, da elaboração mental pura e simples, mas da 
experiência histórico-concreta, da prática cotidiana 
insurgente, dos conflitos e das interações sociais e das 
necessidades humanas essenciais.

30
 

 

A Teoria Crítica31 pode ser aplicada em qualquer ramo das ciências 

que tem como objeto o estudo do fenômeno humano e de seu mundo, uma vez que 

se trata de uma proposta, de um instrumento pedagógico-operante – como dito 

acima –, de uma atitude crítica revestida de pressupostos de racionalidades críticos, 

na medida em que ―articula, dialeticamente, a ‗teoria‘ com a ‗práxis‘, o pensamento 

crítico revolucionário com a ação estratégica‖.32 Intenta ―definir um projeto que 

possibilite a mudança da sociedade em função do novo tipo de homem‖33, 

emancipando-o da sua condição de alienado. Ernildo Stein recorda que o projeto da 

teoria crítica não prioriza necessariamente um modelo político (o socialismo), mas, 

essencialmente, a emancipação humana de todo estado de reificação.34     

Pois bem. Aplicada ao Direito, a Teoria Crítica foi gestada no final 

dos anos 60, através da influência sobre juristas europeus de ideias provindas do 

economicismo jurídico soviético (Stucka, Pashukanis), da releitura gramsciana da 

teoria marxista feita pelo grupo de Althusser, da teoria crítica frankfurtiana e das 

teses arqueológicas de Foucault sobre o poder.35 ―Projetavam-se, assim, para o 

campo do Direito investigações que desmistificavam a legalidade dogmática 

                                                           
30

 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 05. 

31
 Para Antonio Wolkmer, a escola que melhor desenvolveu formulações acerca de uma teoria crítica 

foi a Escola de Frankfurt (Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas), 
que encontrou toda a sua inspiração teórica na tradição racionalista que remonta ao criticismo 
kantiano, passando pela dialética idealista hegeliana, pelo subjetivismo psicanalítico freudiano e 
culminando na reinterpretação do materialismo histórico marxista (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 06).  

32
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 07. 

33
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 09. 

34
 Ernildo Stein citado por WOLKMER, A. C., op. cit., p. 09. 

35
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 17. 
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tradicional e introduziam análises sociopolíticas do fenômeno jurídico‖36, resultando 

numa aproximação mais direta do Direito ao Estado, ao poder, às ideologias, às 

práticas sociais e à crítica interdisciplinar.37    

Desse modo, lenta e progressivamente, surge, no Direito, um 

processo emancipador, que ―articula a teoria, a reflexão analítica, como a ação 

consistente, metódica, politicamente determinada, com a intencionalidade 

propositiva‖38, que pretende ―diagnosticar os efeitos sociais do legado tradicional do 

Direito em suas características normativistas e centralizadoras‖.39  Emerge, pois, ―a 

proposta para a produção teórico-crítica do Direito, definindo a partir de sua 

materialização histórico-social e ético-política, novos padrões racionais de 

normatividade numa sociedade em processo de emancipação‖.40 

Esta Teoria Jurídica Crítica foi conceituada por Wolkmer como a 

 
[...] formulação teórico-prática que se revela sob a forma 
do exercício reflexivo capaz de questionar e de romper 
com o que está disciplinarmente ordenado e oficialmente 
consagrado (no conhecimento, no discurso e no 
comportamento) em dada formação social e a 
possibilidade de conceber e operacionalizar outras 
formas diferenciadas, não repressivas e emancipadoras, 
de prática jurídica.

41
 

 

Assim, o Direito passa a ser encarado por um pensamento crítico, 

representado por diversas correntes e tendências – dentre elas a da 

Constitucionalização do Direito Civil – ―que buscam questionar, repensar e superar o 

modelo jurídico tradicional (idealismo/formalismo)‖.42  

A miscelânea entre as transformações sociais e o ordenamento 

jurídico deve ser despertada, motivada, preparada e gerada sob o crivo da Teoria 
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 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 17. 

37
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 17. 

38
 NUNES, Celso. Educar para a Emancipação. Florianópolis: Sophos, 2003, p. 35. 

39
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 18. 

40
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 4. 

41
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 19. 

42
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 22. 
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Jurídica Crítica, que implica o exercício reflexivo de questionar a normatividade que 

está ordenada/legitimada em uma dada formação social e admitir a possibilidade de 

outras formas diferenciadas e pluralistas de prática jurídica.43  

A Constituição de 1988 representou, antes de tudo, uma significativa 

e positiva ruptura com a tradição. As transformações não se concretizam 

simplesmente com o surgimento de novos textos. Para que aconteça a travessia de 

um modelo arcaico/tradicional para o modelo inaugurado pela revolucionária Carta 

Magna de 1988, é necessário fomentar a construção de um imaginário social que 

incorpore esses avanços, o que depende da assunção de uma postura reflexiva que 

seja capaz de atribuir sentido às modificações ocorridas, materializando, desse 

modo, o projeto constitucional. E a Teoria Jurídica Crítica é ―uma teoria construtiva e 

prospectiva do direito como instrumento de transformação social‖.44  

Importa acrescentar que o estudo dos institutos, os quais atuam 

como categorias formais, abstratas, vazias de conteúdo (obrigações, sucessões, 

herança, propriedade, contrato, etc.), bem como o estudo da realidade histórica 

subjacente, é o escopo da Teoria Crítica do Direito em suas premissas 

fundamentais, que os articula com as categorias críticas.45ˉ46 E o fenômeno da 

Constitucionalização do Direito Civil, como veremos adiante, reclama por uma 

permanente reconstrução dos institutos jurídicos, a fim de que as suas funções, não 

obstante os novos paradigmas instaurados numa sociedade em continuada 

transformação, estejam sempre de acordo com os mandamentos constitucionais.     
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 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 86. 

44
 COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2003. p. 189. 

45
 COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2003. p. 194. 

46
 Quanto às ―categorias críticas‖, Luiz Fernando Coelho assinala que: ―Trata-se de uma categoria 

prospectiva, que, ao procurar captar o real em sua totalidade, abre-se para as transformações que o 
próprio ato de conhecer engendra; em suma, a categoria crítica vem a ser instrumento do pensar 
voltado para a crítica social. [...] A definição das categorias críticas não é de modo algum a descrição 
de um objeto pressuposto, mas a elaboração teórica que se autoconstrói, enquanto se enriquece com 
os conteúdos históricos nos quais e para os quais foram criadas. Não se pode, por isso, enumerá-las, 
mas tão-somente, utilizando as expressões linguísticas que as representam, assinalar o objetivo com 
que foram criadas e as circunstâncias de sua utilização atual ou potencial‖ (COELHO, Luiz Fernando. 
Teoria Crítica do Direito. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 51).  
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1.3 DIREITO CIVIL NA LEGALIDADE CONSTITUCIONAL: A 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL  

 

A partir destas breves noções preliminares acerca da Teoria Crítica 

aplicada ao Direito, torna-se mais fácil compreender a gênese do fenômeno 

doutrinário da Constitucionalização do Direito Civil, uma vez que os pressupostos 

deste movimento estão umbilicalmente relacionados às motivações e aos anseios da 

Teoria Jurídica Crítica.47 

Pietro Perlingieri, doutrinador italiano, principal formulador da 

doutrina do direito civil na legalidade constitucional, alerta: ―é preciso predispor-se a 

reconstruir o Direito Civil‖.48 Reconstruir é um dos objetivos da Teoria Crítica no 

Direito. Reconstruir questionando, repensando e superando, afim de que a 

emancipação seja alcançada.  

A Constitucionalização do Direito adveio com o constitucionalismo 

do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. ―A reconstitucionalização da 

Europa [...] redefiniu o lugar da Constituição e a influência do Direito Constitucional 

sobre as instituições contemporâneas‖.49 Ao fim da Segunda Guerra, os povos 

ansiavam pelo retorno de bons tempos: da valorização da vida humana, do bem-

estar, da paz social, da solidariedade e da ascensão da dignidade humana, perdida 

em meio aos horrores da guerra.50 

                                                           
47

 ―A importância da discussão sobre o ―pensamento jurídico crítico‖ é plenamente justificada, 
porquanto o modelo de cientificidade que sustenta o discurso liberal-individualista e a cultura 
normativista tecno-formal está em processo de profundo esgotamento. Essa disfuncionalidade 
decorre da própria crise de legitimidade, da elaboração e aplicação da justiça, bem como da 
crescente complexidade das novas formas de produção do capital e das incisivas contradições 
sociais das sociedades contemporâneas. Natural, pois, substituir os paradigmas racionais de 
fundamentação jurídica (jusnaturalismo e positivismo) quando eles não mais acompanham as 
incontestes transformações sociais e econômicas por que passam as modernas sociedades 
políticas‖. (WOLKMER, A. C., op. cit., p. XVII). 

48
 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 3. ed. rev. 

e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 34.  

49
 BARROSO, Luís Roberto. A Constitucionalização do Direito e o Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 238-239. 

50
 ―[...] na verdade, também a partir da Primeira Guerra Mundial começa a operar-se na Europa uma 

significativa mudança no panorama da legislação civil, com a intensificação do intervencionismo 
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No Brasil, o renascimento do direito constitucional se deu ―no 

ambiente de reconstitucionalização do país, por ocasião da discussão prévia, 

convocação, elaboração e promulgação da Constituição de 1988‖.51 O velho Código 

Civil de 191652, apelidado de ―Constituição do direito privado‖ — em virtude de ter o 

condão de reger todas as relações entre os indivíduos, quedando-se livre de 

qualquer intervenção normativa externa a ele —, cedeu espaço à Lei Maior, que 

trazia outros valores, novos anseios.  

A Constituição, carta máxima, símbolo das conquistas de um povo, 

deixou de ser vista como um mero documento político, programático.53 Passou a ser 

o centro irradiador do ordenamento jurídico, com força normativa de caráter 

vinculativo, obrigatório e dotado de imperatividade,54 e não mais um ―limbo de bons 

propósitos, que os poderes públicos possam a seu prazer não observar‖.55  

Por consequência, a Constitucionalização do Direito tem como 

resultado a expansão das normas constitucionais por todo o sistema jurídico, 

devendo os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos 

princípios e regras da Constituição condicionar e reger a validade e o sentido de 

todas as normas do direito infraconstitucional.56  

                                                                                                                                                                                     
estatal, e a multiplicação das leis especiais, que criavam novos microssistemas legislativos, regidos 
por princípios e valores que se afastavam daqueles consagrados nos códigos.‖ (SARMENTO, Daniel. 
Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p.42).  

51
 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 239.  

52
 ―Consistia num código fechado, autossuficiente, para a proteção do homem, desde o seu 

nascimento até a sua morte, pautado no individualismo e no patrimonialismo, resultado do Código 
Napoleônico e do BGB Alemão. O Código Civil de 1916 não se preocupou em disciplinar o homem na 
sociedade, mas a proteção patrimonial‖. (ALMEIDA, Gabriela Lopes de. Direito de Recusa a 
Tratamento Transfusional em Face de Convicção Religiosa como Garantia Constitucional. In: 
FARIAS, Cristiano Chaves de. Leituras Complementares de Direito Civil: o direito civil-
constitucional em concreto. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 140.    

53
 GUSTAVO TEPEDINO alerta que ―Não se pode imaginar [...] que os princípios constitucionais 

sejam apenas princípios políticos. Há que se eliminar do vocabulário jurídico a expressão ―carta 
política‖, porque suscita uma perigosa leitura que acaba por relegar a Constituição a um programa 
longínquo de ação [...]‖. (TEPEDINO, Gustavo. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização 
do Direito Civil. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 17-18).  

54
 Id. Ibid., p. 241. 

55
 PERLINGIERI Pietro. A Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 07. 

56
 BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 245. 
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No que se refere à Constitucionalização do Direito Civil — marco 

teórico que repousa sobre o objeto de nosso estudo — trata-se do deslocamento do 

Código Civil do centro do sistema jurídico, passando a Constituição a posicionar-se 

em seu antigo lugar; ―[...] é o processo de elevação ao plano constitucional dos 

princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância 

pelos cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional‖.57ˉ58 

―Constitui a etapa mais importante do processo de transformação, ou de mudança 

de paradigmas, por que passou o direito civil, no trânsito do Estado liberal para o 

Estado social‖.59 

 

A nova realidade social impõe ao Estado – que 
desempenhara outrora uma função contemporizadora – 
deixar de lado a sua passividade e indiferença e atuar 
como árbitro das competições e querelas econômicas. 
De simples agente da preservação da ordem jurídica – 
no Estado Liberal –, o Estado Moderno [onde se inclui o 
Estado social] utiliza o instrumental interventivo na 
perseguição do bem-estar e do desenvolvimento 
nacional.

60
 

 

Pietro Perlingieri elenca os principais pressupostos teóricos desta 

doutrina: ―(a) a natureza normativa das constituições; (b) a complexidade e ao 

caráter unitário do ordenamento jurídico e ao pluralismo das fontes do direito; (c) 

uma renovada teoria da interpretação jurídica com fins aplicativos.‖61  

Aqui se faz necessário consignar mais um enlace entre a Teoria 

Jurídica Crítica e a Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. No que se 

refere ao segundo pressuposto teórico, qual seja, o pluralismo das fontes do 

                                                           
57

 LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). 
Leituras Complementares de Direito Civil Contemporâneo: o direito civil-constitucional em 
concreto. Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 24. 

58
 A par disso, o sistema do direito civil brasileiro passou a ser composto, no plano legislativo, ―[...] 

pelas normas constitucionais (regras e princípios), como núcleo ou centro; gravitando em torno, estão 
o Código Civil, a legislação civil especial e o direito material das relações civis dos microssistemas 
jurídicos. É a Constituição, e não mais o Código Civil, que dá unidade ao sistema. O diálogo entre as 
fontes normativas se dá pela mediação dos princípios e regras constitucionais‖. (LÔBO, Paulo, 2008, 
op. cit., p. 23-24).  
59

 Id. Ibid., p. 37. 

60
 TEIZEN JÚNIOR, Augusto Geraldo. A Função Social no Código Civil. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2004. p. 91 

61
 PERLINGIERI, 2008, op. cit., p. 01. 
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direito62, a Teoria Jurídica Crítica é ferrenha opositora.63 Para ela, o monismo das 

fontes vai de encontro a uma visão de mundo antidogmática, participativa e 

transformadora.64 ―A teoria crítica expressa a ideia de razão vinculada ao processo 

histórico-social e à superação de uma realidade em constante transformação‖.65 As 

interações sociais, as necessidades humanas essenciais e a experiência histórico-

concreta, assim como para a Teoria Jurídica Crítica, são objeto de preocupação da 

Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional.66 Luiz Edson Fachin corrobora 

este entendimento, ao anunciar três superações que vieram após a instauração de 

um Direito Civil Constitucional67: 

 

                                                           
62

 Conforme conceituação de Antonio Wolkmer, designa-se o pluralismo jurídico como ―a 
multiplicidade de práticas existentes num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou 
consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, 
materiais e culturais‖ (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 189). 

63
 Antonio Wolkmer, em esclarecedor trecho, informa a importância da atuação da Teoria Crítica na 

falência do modelo clássico de legalidade positiva: ―No descortinar de um novo milênio, o modelo 
clássico de legalidade positiva, engendrado pelas fontes estatais e embasado em valores liberal-
individualistas, vivencia um profundo esgotamento que marca seus próprios fundamentos, seu objeto 
e suas fontes de produção. O exaurimento dessa legalidade lógico-formal, que tem servido para 
regulamentar e legitimar, desde o século XVIII, os interesses de uma tradição jurídica burguês-
capitalista, propicia o espaço para a discussão crítica acerca das condições de ruptura, bem como 
das possibilidades de um projeto emancipatório assentado, agora, não mais em idealizações 
formalistas e rigidez técnica, mas em pressupostos que partem das condições históricas atuais e das 
práticas reais‖ (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 186).  

64
 O pesquisador belga Jacques Vanderlinden, citado por Antonio Wolkmer, aponta, em um ensaio-

síntese sobre o pluralismo jurídico, que as duas principais causas genéricas do pluralismo referem-se 
à ―injustiça‖ e à ―ineficácia‖ do modelo da ―unicidade‖ do Direito (WOLKMER, A. C., op. cit., p. 191).    

65
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. 07. 

66
 ―[...] o ‗pensamento jurídico crítico‘ pretende repensar, dessacralizar e romper com a dogmática 

lógico-formal imperante numa época ou num determinado momento da cultura jurídica de um país, 
propiciando as condições e os pressupostos necessários para o amplo processo 
estratégico/pedagógico de ‗esclarecimento‘, ‗autoconsciência‘, ‗emancipação‘ e ‗transformação‘ da 
realidade social. Ainda que não represente uma estrutura sistemática de categorias científicas, 
mesmo aglutinando inúmeras posturas metodológicas e tendências epistemológicas diferenciadas 
(analíticas, dialéticas, semiológicas e psicanalíticas), o ‗pensamento jurídico crítico‘ termina por 
apresentar determinados objetivos comuns que se revelam obrigatórios, como ponto de partida, tanto 
para a formulação de uma crítica consistente das formas alienantes do fenômeno jurídico atual 
quanto para a recriação pedagógica de um espaço diferenciado de mudanças‖. (WOLKMER, A. C., 
op. cit., p. XVII – XVIII).    

67
 Arce y Florez-Valdez citados por Ricardo Lorenzetti definem o conceito de Direito Civil 

Constitucional: ―sistema de normas e princípios normativos institucionais integrados na Constituição, 
relativos à proteção da própria pessoa e nas suas dimensões fundamentais familiar e patrimonial, na 
ordem de suas relações jurídicas privadas gerais, e concernentes àquelas outras matérias 
residualmente consideradas civis, que têm por finalidade fixar as bases mais comuns e abstratas da 
regulamentação de tais relações e matérias, as quais podem ser eventualmente aplicadas de forma 
imediata ou podem servir de marco de referência e vigência, validade e interpretação da normativa 
aplicável ou de pauta para seu desenvolvimento‖ (LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do 
Direito Privado. São Paulo: RT, 1998. p. 253). 
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Evidencia-se, desde logo, três superações: a do 
monismo das fontes, a da rigidez literal da hermenêutica, 
e a da significação monolítica de institutos e figuras 
jurídicas fundantes da radiografia das relações sociais, 
como contrato, família e propriedade. Apreende, como 
método, um procedimento dialético problematizante 
assentado na crítica e na permanente reconstrução dos 
sentidos atribuíveis ao campo jurídico.

68
  

 

A Constitucionalização do Direito Civil revela-se, portanto, assentada 

em um método de crítica jurídica de perspectiva dialética69, uma vez que ―se propõe 

a compreender a ‗coisa em si‘, construindo uma compreensão da realidade que 

considere a totalidade como dinâmica e em constante construção social‖.70ˉ71 Os 

novos fatos, bem como as novas relações que surgem com o caminhar do tempo 

devem ser encarados com olhos contemporâneos. Jamais o novo deve ser visto sob 

o crivo do velho, do descontextualizado. Basta relembrar, como dito alhures, que a 

crítica compreende ―aquele conhecimento que não é dogmático, nem permanente, 

(mas) que existe num contínuo processo de fazer-se a si próprio‖.72 A configuração 

atual das famílias, por exemplo, difere – e muito – da de décadas atrás. Na verdade, 

                                                           
68

 FACHIN, Luiz Edson. A Construção do Direito Privado Contemporâneo na Experiência Crítico-
Doutrinária Brasileira a Partir do Catálogo Mínimo para o Direito Civil-Constitucional no Brasil. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade 
constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 12. 

69
 ―O pensamento dialético parte do fato de que o mundo é complexo, compreendendo sua existência 

contraditória. Não se limita a descrever o que é visível, demonstrar como algo se apresenta, pois 
encara um objeto não apenas em seu estágio atual, mas na totalidade de sua existência, tanto no 
passado que o produziu, como no futuro, que poderá superá-lo. Ele não se contenta em descrever 
um acontecimento, mas o concebe na totalidade do passado e do futuro da sociedade que o 
produziu. Por isso, esse pensamento pode fazer aparecer o que a realidade presente esconde, e que 
se mostra como igualmente importante. O pensamento crítico suscita o que não é visível para explicar 
o visível, recusando-se a crer que a realidade limita-se ao visível‖ (FOLLY, Felipe Bley; ISAGUIRRE, 
Katya Regina; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Para além do ensino jurídico (dogmático): a necessária 
interligação pesquisa-extensão na construção (crítica) do direito. In: TEPEDINO, Gustabo; FACHIN, 
Luiz Edson (Orgs.). Diálogos sobre direito civil. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 108.      

70
 ZAGO, Luís Henrique. O método dialético e a análise do real. Kriterion,  Belo Horizonte,  v. 54, n. 

127, p. 109-124, junho de 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2013000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15  ago.  2015.   

71
 ―O método dialético, tal como proposto por Hegel e Marx, é justamente uma tentativa de pensar o 

mundo integrando as diferentes esferas contraditórias do real. Pressupõe-se que pensar 
dialeticamente seja pensar por contradições e que ao separar as diferentes esferas da realidade tem-
se um empobrecimento da percepção do real por perder-se a totalidade‖ (ZAGO, Luis Henrique. O 
método dialético e a análise do real. Kriterion,  Belo Horizonte,  v. 54, n. 127, p. 109-124, junho de 
2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2013000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15  ago.  2015. 

72
 Paulo Freire citado por WOLKMER, A. C., op. cit., p. 05. 
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outrora não existiam famílias, e sim família, tendo em vista que apenas um modelo 

(pai, mãe e filhos) era considerado como tal. Uma atitude crítica no Direito questiona 

e rompe com o que está disciplinarmente ordenado e oficialmente consagrado (no 

conhecimento, no discurso e no comportamento) em dada formação social, 

possibilitando a concepção e a operacionalização de outras formas diferenciadas de 

prática jurídicas. Formas essas não repressivas, não impostas, mas sim 

emancipadoras. 

Quanto ao terceiro pressuposto, o de ―uma renovada teoria da 

interpretação jurídica com fins aplicativos‖, trata-se de mais um mandamento 

embebido das determinações da Teoria Jurídica Crítica. É que nesta reside a 

determinação, no nível da práxis73, de ―constituir o Direito como instrumento 

estratégico de efetiva alteração das práticas reais vigentes, capaz de impulsionar a 

construção de uma organização social mais justa e democrática‖.74 Busca-se, pois, 

uma efetiva transformação da realidade social; uma necessidade de modificação real 

das coisas, ultrapassando, assim, o mundo da teoria, uma vez que seus desidérios 

são efetivamente aplicados. Pietro Perlingieri alerta que, ao se interpretar, é 

necessário que seja afastada uma teoria da interpretação formalística, 

fundamentada no mecanismo lógico-teórico da subsunção do fato concreto à norma 

abstrata; evitando técnicas e noções que aceitem passivamente como válidas as 

práxis oficiais e as interpretações correntes.75     

Terminada esta breve digressão acerca da inter-relação entre a 

Teoria Jurídica Crítica ao Direito Civil-Constitucional, prosseguiremos com o 

detalhamento do conteúdo do fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil. 

Pois bem. A Constituição, como dito alhures, deixa de possuir uma natureza 

exclusivamente programática (uma carta de intenções, dirigida ao legislador 

ordinário) e passa a dirigir-se a todos os sujeitos, impondo o seu total e soberano 

atendimento. Nisto reside a (nova) natureza normativa das constituições. É 
                                                           
73

 Wolkmer aponta também os principais objetivos do ―pensamento jurídico crítico‖ no nível teórico: 
―[...] denunciar os mitos e as falácias que sustentam e reproduzem a ciência jurídica tradicional e a 
reordenação do Direito ‗no conjunto das práticas sociais que o determinam‘‖ (WOLKMER, A. C., op. 
cit., p. XVII). 

74
 WOLKMER, A. C., op. cit., p. XVII. 

75
 PERLINGIERI Pietro. A Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 03-04. 
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imperioso acrescentar o alcance desta ―revisão dos institutos do direito civil à luz da 

Constituição‖, pois 

 
[...] elas [as normas constitucionais], além de indicar os 
fundamentos e as justificações de normatividade de valor 
interdisciplinar tanto das instituições jurídicas quanto dos 
institutos jurídicos, apontam parâmetros de avaliação dos 
atos, das atividades e dos comportamentos, como 
princípios de relevância nas relações intersubjetivas.

76
   

 

Além disso, o ordenamento jurídico passa a ser concebido como um 

todo unitário, uno e complexo, em que os princípios constitucionais, não obstante 

conviverem com ramos autônomos e microssistemas policêntricos, comunicam-se 

com todo o sistema jurídico, tecendo seus valores guias em cada categoria e nível 

normativo, norteando, por fim, a totalidade do ordenamento.77  

 
A solução para cada controvérsia não pode mais ser 
encontrada levando em conta simplesmente o artigo de 
lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, antes, à luz do 
inteiro ordenamento jurídico, e, em particular, de seus 
princípios fundamentais, considerados como opções de 
base que o caracterizam.

78
 

 

Quanto ao tipo de interpretação jurídica, como dito alhures, requer-

se uma interpretação constitucional, que aprecie as disposições normativas 

conforme a hierarquia das fontes e dos valores, comunicando-se com todo o 

conjunto das normas, atualizando cada uma, ou seu composto, a fim de deixar 

alinhadas às escolhas de fundo do ordenamento.79 Assim, ―a interpretação deve 

perfazer-se não pela letra do texto, mas pelo espírito da Carta, ou seja, em 

consonância com a sua índole e com a natureza de seus comandos‖.80  

                                                           
76

 Id. Ibid. p. 02. 

77
 Id. Ibid. p. 02. 

78
 PERLINGIERI, 2008, op. cit., p. 05.  

79
 Id. Ibid. p. 03. 

80
 BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito Civil Constitucional. 3. ed. rev. e 

atual. da 2ª edição da obra ‗O direito civil na Constituição de 1988‘. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 23-24. 
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O Direito Civil, com a Constitucionalização do Direito, passou a ser 

entendido através do suporte lógico do Direito Constitucional: ―um se prende ao 

outro como corpo e alma‖.81 O Código Civil perde a alcunha de ―A Constituição de 

Direito Privado‖, uma vez que o Texto Constitucional passa a definir princípios 

relacionados a temas antes tratados exclusivamente pelo Código Civil de 1916, 

inspirado que foi pelo império da vontade.82 

Não se deve, todavia, limitar o fenômeno da Constitucionalização à 

seara jurídica83. A entronização da Constituição faz reverberar seus efeitos até 

mesmo sobre a atuação dos outros dois Poderes (Legislativo e Executivo), bem 

como sobre as relações desenvolvidas entre particulares: 

 
Relativamente ao Legislativo, a constitucionalização (i) 
limita sua discricionariedade ou liberdade de 
conformação na elaboração das leis em geral e (ii) 
impõe-lhe determinados deveres de atuação para 
realização de direitos e programas constitucionais. No 
tocante à Administração Pública, além de igualmente (i) 
limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela deveres 
de atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade 
para a prática de atos de aplicação direta e imediata da 
Constituição, independentemente da interposição do 
legislador ordinário. [...] Por fim, para os particulares, 
estabelece limitações à sua autonomia da vontade, em 
domínios como a liberdade de contratar ou o uso da 
propriedade privada, subordinando-a a valores 
constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais.

84
  

 

Para que o ―mundo real‖ transforme-se em um mundo que uma 

determinada constituição escolheu como ideal, é imperioso que todos os segmentos 

de uma sociedade, em suas mais complexas subdivisões, e em suas mais diversas 

                                                           
81
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categorias, individualmente, coletivamente, adequem-se aos anseios constitucionais. 

Seus modus operandi devem ser remodelados, sincronizados aos valores trazidos 

por esta constituição, a fim de que os objetivos por ela perseguidos sejam 

alcançados. Com o total atendimento das determinações constitucionais, estará, por 

fim, construído este mundo ideal — outrora imaginado, finalidade perseguida — no 

terreno da realidade, no campo da concretização.   

Todavia, não se pode conceber o fenômeno da Constitucionalização 

do Direito Civil como algo que tem apenas o reduzido papel de limitar o Código Civil; 

ou até mesmo de somente abrigar princípios que deverão ser utilizados como 

suporte hermenêutico. Faz-se necessário, conforme alerta Perlingieri em citação 

retro colacionada, utilizá-lo [o fenômeno da constitucionalização] como parâmetro de 

avaliação dos atos, das atividades e dos comportamentos nas relações 

intersubjetivas, afinal, ―a Constituição é uma norma jurídica‖.85 

Por tais razões, a constitucionalização do direito civil ‖passa pela 

dimensão substancial da Constituição e alcança uma visão prospectiva dos 

princípios constitucionais implícitos e explícitos, num processo contínuo e incessante 

de prestação de contas à realidade subjacente ao direito‖.86 E nesta ―revolta dos 

fatos contra os códigos‖87, a releitura do Código Civil sob o prisma constitucional é 

uma eficaz atitude contra a ausência do direito às vidas de muitos. Resta pertinente 

colacionar algumas diretrizes propostas por Luiz Edson Fachin, que bem sintetiza os 

objetivos de um Direito Civil-Constitucional:     

 
O desafio é apreender extra-sistematicamente o sentido 
de possibilidade da constitucionalização como ação 
permanente, viabilizada na força criativa dos fatos 
sociais que se projetam para o Direito, na doutrina, na 
legislação e na jurisprudência, por meio da qual os 
significados se constroem e refundam de modo 
incessante, sem juízos apriorísticos de exclusão. [...] O 
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compromisso se firma com essa constante travessia que 
capta os sentidos histórico-culturais dos códigos e 
reescreve, por intermédio da ressignificação dessas 
balizas linguísticas, os limites e as possibilidades 
emancipatórias do próprio Direito.  
Soa legítimo, por conseguinte, reconhecer Direitos Civis 
de índole constitucional, ancorados em percepções 
aproximadas do dissecar crítico [...].

88
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CAPÍTULO II – NORMATIZAÇÃO DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E A 

OCORRÊNCIA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL 

 

2.1 AS EXIGÊNCIAS TRAZIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Neste contexto de rompimento de uma ideologia autoritária, 

individualista, liberal, para uma concepção ideológica pluralista, social, que visa a 

abarcar diferentes segmentos da sociedade, surgiu a Constituição Brasileira de 

1988, cuja feição democrática inseriu, de vez, o direito brasileiro em um novo tempo 

e registrou a mudança da sociedade brasileira. 

 
Desfraldada pelos ventos desse roteiro evolucionista, em 
1988 foi promulgada a atual Carta Constitucional, que 
promoveu sensível metamorfose no Direito substantivo e, 
atendendo à grita das camadas sociais mais desvalidas, 
fixou planilha axiológica de cunho socioprotetivo, 
incorporando cariz social, e ocasionando, por via reflexa, 
o esmaecimento de bases individualistas e materialistas 
que permearam a época da edição do Diploma civil de 
1916.

89
 

 

Ocorre que, conforme costuma ocorrer quando algo está em vias de 

transformação, surgiram forças que desejavam a manutenção do tipo de ordem 

vigente, com seus valores arcaicos, egoísticos, que beneficiavam apenas um 

pequeno grupo dominante, posto em evidência desde o surgimento da sociedade 

brasileira. Mas na contracorrente, a população clamava pelo reconhecimento de 

suas lutas, pela inserção, na Carta Maior, de mandamentos que legitimavam a 

conquista de seus direitos. Pela primeira vez no Brasil, a nova Carta foi escrita com 

a participação popular, refletindo a vontade da maioria, que estava representada no 

Congresso Constituinte.90 
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Em 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC),91 tendo sido o dia 5 de outubro de 1988 a data de seu desfecho, 

ocasião em que o Presidente da ANC, o então Deputado Federal Ulysses 

Guimarães, em sessão solene, promulgou a Constituição Federal, batizada de 

Constituição Cidadã, porque no cidadão instituiu seu fim e sua esperança.92 

 
Assentada sobre pilastras básicas que a experiência 
consagrou [...], sufraga, como valores supremos da 
ordem jurídica, os ideais de dignidade, de igualdade, de 
liberdade, de segurança, de propriedade e de justiça, 
antepondo-os como inerentes à natureza humana, ao 
Estado, ao legislador e ao intérprete (tanto doutrinário 
quanto judicial).

93
 

 

A nova Constituição Federal, em seu artigo 1º, afirma que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

Estado Democrático porque ―impõe a participação efetiva e operante do povo na 

coisa pública, participação que não se exaure [...] na simples formação das 

instituições representativas [...]‖94; Estado Democrático porque instaura ―um 

processo de efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das 

decisões‖.95  

Não obstante o qualificativo ―social‖ não figurar na denominação 

‗Estado Democrático de Direito‘, proclamado pela CRFB/8896, deve-se acrescentá-lo, 

uma vez que este ―social‖ refere-se ―à correção do individualismo clássico liberal 
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pela afirmação dos chamados direitos sociais e realização de objetivos de justiça 

social‖.97 E a Carta Magna fez esta opção, na medida em que  

 
[...] abre as perspectivas de realização social profunda 
pela prática dos direitos sociais, que ela inscreve, e pelo 
exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e 
que possibilita concretizar as exigências de um Estado 
de justiça social, fundado na dignidade da pessoa 
humana.

98
  

 

Consolidou-se, pois, o Estado Democrático e Social de Direito!99 

O legislador constituinte ampliou o espectro da Constituição 

brasileira, impondo ao legislador ordinário balizas e limites definidos e expressos 

sobre diferentes temas de cunho político, social e econômico. Os esquemas 

tradicionais, que limitavam a atuação do Estado na vida privada dos indivíduos — 

que já haviam cedido espaço à atuação ostensiva do Estado desde a Constituição 

de 1934 —, foram de vez substituídos pelo reforço dos direitos sociais, passando o 

Estado, como dito alhures, a ter um cunho ―social‖, destinado à obtenção da justiça 

social.100ˉ101 ―A ideologia do social, traduzida em valores de justiça social ou de 

solidariedade, passou a dominar o cenário constitucional do século XX. A sociedade 
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exige o acesso aos bens e serviços produzidos pela economia‖.102 Daí a insuperável 

atuação do Estado para fazer prevalecer o interesse coletivo, evitar os abusos e 

garantir o espaço público de afirmação da dignidade humana.103 

Em seu artigo 1º, a CRFB/88 elenca os fundamentos da República 

Federativa do Brasil. No inciso III deste mesmo dispositivo, figura a dignidade da 

pessoa humana. Este mandamento traduz a escolha do legislador constituinte em 

prestigiar a natureza do homem em detrimento do seu patrimônio. A pessoa humana 

volta a ser o centro de convergência do direito, passando o patrimônio a ter função 

supletiva (nem sempre necessária), na medida em que serve apenas para 

configurar, no caso concreto, o atendimento da realização do homem em sua 

dimensão ontológica.104 No artigo 3º, a CRFB/88 traz o rol dos objetivos 

fundamentais, determinando, através do inciso I, a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. A aposição deste objetivo consagra, de vez, a presença do 

Estado social no espírito da Constituição. 

Em seu Título II, a CRFB/88 classifica o gênero ―direitos e garantias 

fundamentais‖105 em importantes grupos, a saber, direitos e deveres individuais e 

coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; e partidos 

políticos. Vale ressaltar, porém, que se trata de um rol meramente exemplificativo, 

uma vez que ―os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (§ 2º)‖.106 No 

tocante a este Título, o presente estudo ater-se-á aos direitos coletivos.  
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As ideias de dignidade, liberdade, segurança, igualdade e justiça 

social, foram, de vez, trazidas pelo legislador constituinte, que as aliou aos 

fundamentos constitucionais da organização social e econômica, demandando, em 

consequência, a remodelação dos fundamentos jurídicos das relações privadas. Tal 

virada axiológica do direito civil brasileiro — ocasionada, como dito, pelo advento da 

CRFB/88 e de suas diretrizes transformadoras — provocou uma mudança 

substancial em vários institutos do direito civil, que passaram a ser revistos sob o 

viés constitucional.  

A propriedade privada, os contratos, a família, a responsabilidade 

civil, os direitos da personalidade, o direito sucessório, são revisitados e 

redimensionados aos moldes constitucionais. Por óbvio, nem todos os institutos 

revisitados serão contemplados neste trabalho, posto que apenas alguns deles, não 

obstante a relevância de todos, guardam relação com a temática estudada.  

Os Princípios Fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 

1988, em seu Título I, figuram como ―mandamento nuclear de um sistema [...], 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência [...]‖107; são 

as chamadas normas-síntese ou normas-matriz, pois ―explicitam as valorações 

políticas fundamentais do legislador constituinte‖.108 Há neste título a base que 

sustenta a Constituição Federal: suas principais diretrizes, seus valores fundantes, 

seu espírito e suas intenções.  

Todavia, faz-se mister ressaltar que os demais dispositivos 

constitucionais (do art. 5º ao último), obviamente, também abrigam outros princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, que são necessariamente desdobramentos 

das normas fundamentais constantes no Título I.109 É preciso, outrossim, ficar atento 

à existência não só de princípios explícitos, como de princípios implícitos (bem 
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como, direitos fundamentais implícitos)110. Estes, os princípios implícitos, também 

―serão criadores de normas se estiverem de acordo com o sistema jurídico positivo-

normativo, ou seja, se puderem ser extraídos do texto escrito da Constituição‖.111  

 

2.1.1 Algumas intenções pré-Constituição Federal de 1988 

  

Embora este tópico se destine a trabalhar as exigências trazidas 

pela Constituição Federal de 1988, é de bom alvitre abordar o contexto da 

elaboração do Código Civil de 2002, iniciada no ano de 1969. É que nesta época 

alguns objetivos e valores que a Carta Magna de 1988 trouxe em seu texto já 

germinavam, ainda que de forma tímida, no ambiente jurídico brasileiro. O que 

explica algumas escolhas do Constituinte. 

Muito embora o novo Código Civil tenha sido promulgado em 2002 

— com vigência a partir de 2003 —, o início da feitura do mesmo remonta ao ano de 

1969 —, portanto, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 —, 

quando foi criada uma ―Comissão Revisora e Elaboradora do Código Civil‖. Entre as 

diretrizes assentadas desde o início dos trabalhos, estava a de alterar o Código Civil 

de 1916 com base em certos valores considerados essenciais, dentre eles, o da 

socialidade.112 Naquele ano de 1969, a Constituição Federal de 1988 ainda não 

estava em vigor, portanto, não reclamava dos elaboradores do novo Código Civil a 

observância de suas diretrizes, imbuídas de valores que apenas seriam oficializados 
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pela nova Carta anos mais tarde. Ocorre que a sociedade àquela época já passava 

por profundas alterações no plano dos fatos e das ideias; o progresso tecnológico já 

impunha mudanças; os valores da solidariedade social já estavam presentes; o 

individualismo, que inspirara o antigo Código, havia sido superado. As motivações 

que germinaram a Constituição de 1988 já povoavam o território brasileiro.        

Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do novo 

Código Civil, defende o reconhecimento do caráter social do Direito, em sua origem 

e em seu destino; impondo-se a adequação dos valores individuais aos valores 

coletivos, afastando quaisquer exclusivismos, levando-se em consideração uma 

comum participação.113 O mundo havia passado por duas grandes guerras.114 Era 

necessário resgatar a dignidade humana, promovendo a união das pessoas, dos 

grupos, agregando valores, histórias, conquistas; combatendo visões excludentes, 

egoísticas, motivadoras de beligerância e conflitos. As guerras condicionaram a 

existência do indivíduo à aderência ao coletivo.115 Certamente, estes não foram os 

únicos motivos que ensejaram a virada social do Direito, que projetou seu 

pensamento no sentido de reconhecer a supremacia dos interesses coletivos sobre 

os individuais, uma vez que outrora, a função de causa primeira do Direito era a 

vontade individual, ―assim público como privado‖.116    

As mudanças experimentadas pela sociedade reverteram a 

perspectiva de outrora, deslocando a ―primazia do individual para o coletivo; da 
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 BRASIL. Novo Código Civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2. Ed. Brasília: Senado 
Federal, 2005, p. 23. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70319/743415.pdf?sequence=2>. Acesso em: 05 
nov. 2014. 
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 A respeito do surgimento da sociabilidade, da necessidade de solidariedade social, BODIN DE 

MORAES relembra que ―De fato, uma parcela relevante do que acontece em nossos dias teve origem 
nos efeitos da criação e da assimilação do conceito de ―humanidade‖, elaborado para dar resposta 
aos terríveis crimes praticados, no período de 1933 a 1945, pelo regime nazi-fascista. Foi a noção de 
―crime contra a humanidade‖, até então inexistente, que possibilitou que se começasse a pensar na 
humanidade como uma coletividade, merecedora, enquanto tal, de proteção jurídica‖ (BODIN DE 
MORAES, Maria Celina. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 
Rio de Janeiro: 2003. p. 109).   
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 Não se deve olvidar a influência da Constituição mexicana de 1917, que sistematizara o conjunto 

dos direitos sociais do homem; e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, que consagrou os 
direitos sociais, ao lado dos direitos individuais (SILVA, José Afonso da., op. cit., p. 160). 
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 GOMES, Orlando. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: RT, 1980. p. 

09. 
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vontade para a norma jurídica; da liberdade para a cooperação [...]‖.117 Desta feita, 

surge o Princípio da Socialidade (ou Sociabilidade), que consagra, de vez, a 

superação do individualismo; impõe a prevalência dos valores coletivos em 

detrimento dos individuais, sem que seja descuidada, obviamente, a observação do 

valor fundante da pessoa humana.  

É necessário destacar que o Princípio da Socialidade não é um 

princípio constitucional. Ele, juntamente aos Princípios da Eticidade e da 

Operabilidade, podem ser considerados princípios do Código Civil de 2002, uma vez 

que fundamentaram a releitura dos direitos e deveres dispostos no antigo Código. 

Através do Princípio da Socialidade, o Código Civil de 2002 trouxe novos conceitos e 

novas atitudes diante de velhos conhecidos institutos.   

Ricardo Luís Lorenzetti, ao discorrer sobre a necessidade do 

enfoque sobre um ―sujeito situado‖ em vez de um ―sujeito isolado‖, corrobora com a 

consagração do Princípio da Socialidade na regência do direito privado:  

 
No direito privado, os instrumentos jurídicos são 
concebidos como elaboração do indivíduo: o testamento 
e o contrato são expressão da vontade, a 
responsabilidade civil representa uma sanção pela 
prática de um ato ilícito; concede-se pouca atenção aos 
bens coletivos; os grupos não são sujeitos de direito. O 
direito privado atual modifica seu enfoque. Em uma 
sociedade de massa, a atuação do indivíduo não é 
indiferente no que diz respeito aos demais indivíduos e 
aos bens públicos. A consciência desta inter-relação nos 
obriga a enfocar o problema do direito privado de outra 
maneira. Há necessidade de superar a noção de ―sujeito 
isolado‖ para chegar a uma ideia de ―sujeito situado‖. 
Situar o sujeito importa estabelecer um modo de relação 
com os demais indivíduos e com os bens públicos, o que 
nos leva às regras institucionais que fixam os parâmetros 
mínimos dessa organização. O direito privado não é 
indiferente à organização da sociedade e começa a 
observar o sujeito sob esta perspectiva. [...] O direito 
privado sempre se baseou em um sujeito ou em duas 
subjetividades com interesses comuns ou opostos. Na 
situação atual isso muda, porque o ―coletivo‖ causa 
regulação jurídica ou pode ser objeto delas. É preciso 
uma tutela jurídica diferenciada; trata-se de problemas 
que demandam instituições e instrumentos próprios.

118
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Nesta perspectiva, o contrato, a propriedade, a empresa, a posse e 

até mesmo a família devem cumprir sua função social: seu conteúdo [o da função 

social] assume um papel de tipo promocional, assegurando a garantia e a promoção 

dos valores sobre os quais se funda o ordenamento.119 Os objetivos da Lei Maior, 

através da força expansiva dos princípios, se irradiam por todo o sistema, 

provocando mutações nos institutos jurídicos, tornando suas novas formas em 

instrumentos de concretização dos propósitos traçados pela Lei Maior. Neste cenário 

onde prepondera a supremacia do interesse social, a propriedade, por exemplo, 

deixou de ser definida como ―o espaço, externamente delimitado, no âmbito do qual 

o proprietário teria ampla liberdade para desenvolver suas atividades e para a 

emanação da senhoria sobre o seu bem‖.120 Os contratos não possuem mais sua 

antiga configuração: um campo ―onde as partes antagônicas dispunham de ampla 

liberdade para gravar – a ferro e fogo – os compromissos que suas vontades 

estipulassem‖.121 No âmbito das relações familiares, a família deixou de ter uma 

rígida estrutura hierárquica, nuclear, patriarcal, que legitimava o exercício dos 

poderes masculinos sobre a mulher – poder marital – e sobre os filhos – pátrio 

poder.122  

―A massificação das relações sociais e a reação que se operou com 

o surgimento do chamado Estado Social conduziram a uma revalorização do 

homem, reclamando a revisão dos institutos clássicos do direito civil‖.123 A renovada 

compreensão destes institutos, portanto, impôs releitura diversa: na propriedade, são 

observados os centros de interesses extraproprietários124 e a exigência de exercício 
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 LÔBO, 2008, op. cit., p. 02. 
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 CARPENA, Heloísa. Abuso do direito nos contratos de consumo. Rio de Janeiro: Renovar, 
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 Carlos Alberto Bittar e Carlos Alberto Bittar Filho subdividem a limitação ao direito de propriedade, 
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conforme a função social (o que configura limitação ao direito do proprietário, outrora 

inadmitida)125; no campo contratual, o enfoque não é mais voluntarista, uma vez que 

é perseguido um concreto equilíbrio entre as partes contratantes, vedando-se a 

excessiva onerosidade em detrimento de uma parte, que, juntamente à outra, deve 

observar o princípio da boa-fé objetiva126; a família converteu-se no ―espaço de 

realização pessoal e da dignidade humana de seus membros‖127, tendo por função 

social ―organizar o que servirá de matriz o indivíduo adulto‖.128 Desta feita, ao versar 

sobre seu cardeal mister, arremata Pamplona Filho que ―[...] a principal função da 

família é sua característica de meio para a realização de nossos anseios e 

pretensões. Não é mais a família um fim em si mesmo, [...], mas, sim, o meio social 

para a busca de nossa felicidade na relação com o outro‖129.          

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento urbano; as limitações de cunho militar; as limitações eleitorais; as penais e as de 
proteção a certos setores (indústria, comércio, lavoura). (BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, 
Carlos Alberto. BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito Civil Constitucional. 
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Revista dos Tribunais, 2003. p. 156-157).          
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Fica clara, portanto, com a aposição do Princípio da Socialidade na 

Constituição Federal de 1988, bem como no Código Civil de 2002, a exigência de 

que os interesses sociais tenham preponderância frente aos anseios particulares, 

proibindo-se a espoliação dos fracos pelos fortes, que devem alinhar seus atos e 

pretensões à finalidade social do Estado, harmonizando-se a moral individualista 

com a moral social.130   

  

2.1.2 O direito-dever de solidariedade social131 

 

Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos 

da República Federativa do Brasil (CFRB/88, art. 3º, I)132. A Carta Magna de 1988, 

ao visar este intento, concede a cada um o direito de ser destinatário da 

solidariedade alheia — podendo exigi-la —, ao mesmo tempo em que obriga este 

mesmo beneficiário a cumpri-la em favor do outro — devendo ofertá-la. ―Cada um 

por si e Deus por todos‖: este famoso dito popular ficou de vez relegado ao Brasil 

pré 1988: 

 
O princípio da solidariedade [...] é a expressão mais 
profunda da sociabilidade que caracteriza a pessoa 
humana. No contexto atual, a Lei Maior determina – ou 
melhor, exige – que nos ajudemos, mutuamente, a 
conservar nossa humanidade porque a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária cabe a todos e a 
cada um de nós.

133
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 TEIZEN JÚNIOR, Augusto Geraldo. A função social no código civil. São Paulo: RT, 2004. p. 91. 
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 A terminologia ―direito-dever‖ é utilizada por Maria Celina Bodin de Moraes (op. cit., 2003, p. 112), 

tendo em vista que a solidariedade social configura-se como um direito, na medida em que um 
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 Paulo Lôbo relembra que, no âmbito internacional, a regra-matriz do princípio da solidariedade 

está inscrita no art. XXIX da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estabelece que ―todo 
homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é essencial‖. (LÔBO, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3. ed. Saraiva: São Paulo, 2012. 
p. 82.  
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 BODIN DE MORAES, op. cit., 2001, p. 180.    



45 
 

Antes de prosseguir com as explanações acerca do direito-dever 

solidariedade, convém citar alguns dos significados dicionarísticos da palavra 

―solidariedade‖: 

 
[...] 5) Relação de responsabilidade entre pessoas 
unidas por interesses comuns, de maneira que cada 
elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar 
o(s) outro(s); [...] 8) Relação de responsabilidade, 
sentimento moral que vincula pessoas unidas por 
interesses comuns, de modo que cada elemento da 
comunidade se sinta obrigado a apoiar o(s) outro(s).

134
  

 
 
[...] 3) Mutualidade de interesses e deveres; 4) Laço ou 
ligação mútua entre duas ou muitas coisas dependentes 
umas das outras; 5) Compromisso pelo qual as pessoas 
se obrigam uma pelas outras e cada uma delas por 
todas; 6) Condição grupal resultante da comunhão de 
atitudes e sentimentos, de modo a constituir o grupo 
unidade sólida, capaz de resistir às forças exteriores e 
mesmo de tornar-se ainda mais firme em face da 
oposição vinda de fora.

135
 

 

Estes conceitos, desvinculados que estão do contexto da CRFB/88, 

bem como de qualquer outro contexto jurídico, já apresentam, em seu significado 

literal, elementos do Direito: ―relação‖, ―responsabilidade‖, ―obrigação‖, ―moral‖, 

―interesse‖, ―compromisso‖, ―dever‖. A solidariedade comporta, pois, antes mesmo 

do seu ingresso no ordenamento jurídico, mandamentos que reclamam por um 

comportamento recíproco, determinações que exigem o comprometimento mútuo 

das partes para a realização de determinados atos, a fim de que, ao final, o valor 

―solidariedade‖ seja alcançado; portanto, para a sua ocorrência, este valor prescinde 

da guarida dos mecanismos do Direito. É que a solidariedade, como fato social que 

é, é constitutiva da vida do homem, que existe apenas enquanto integrante de uma 
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espécie que precisa de outro(s) para existir.136 ―Quem habita este planeta não é o 

Homem, mas os homens. Pluralidade é a lei da terra‖.137 

Mas, afinal, qual a diferença entre a solidariedade e a socialidade 

(socialização), vista no tópico anterior? A socialização, no sentido sociológico, é o 

―sentimento coletivo da solidariedade e do espírito de cooperação nos indivíduos 

associados‖; é um ―processo de integração mais intensa dos indivíduos no grupo.‖ 

138 No viés psicológico, a socialização ―implica um processo em que nos afirmamos 

como seres habilitados ao convívio social; preparamo-nos para isso e esperamos 

dos outros, nossos semelhantes, que também o façam‖.139 No sentido jurídico, a 

―socialização‖ é ―[...] o antônimo desse indigitado patrimonialismo. Exprime o 

contrário daquela filosofia individual-liberalista e neutral, ou seja, corresponde ao [...] 

fenômeno da constitucionalização‖.140 

  A solidariedade tornou-se princípio — por isso, princípio 

constitucional da solidariedade — porque ―quando a Constituição contém um 

dispositivo que privilegia um estado de coisas a ser promovido, há, nesse contexto e 

nesse aspecto, a instituição de um princípio‖141; e não restam dúvidas de que a 

construção de uma sociedade ―solidária‖ é um estado de coisas que encerra o 

conteúdo e os fins da atuação estatal.142ˉ143. Em remate, BODIN DE MORAES 
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resume: ―O princípio constitucional da solidariedade identifica-se, assim, com o 

conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a 

todos, em uma sociedade que se desenvolve como livre e justa, sem excluídos e 

marginalizados‖.144 

Os Princípios Constitucionais ―estabelecem os valores e indicam as 

ideologias fundamentais de determinada sociedade e de seu ordenamento jurídico. 

A partir deles, todas as outras normas devem ser criadas, interpretadas e 

aplicadas‖.145 Desta feita, faz-se urgente e imperativo exercer a solidariedade, pois 

 

[...] violar um princípio é muito mais grave que transgredir 
uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica 
ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido, porque 
representa insurgência contra todo o sistema, subversão 
de seus valores fundamentais [...]. Isso porque, com 
ofendê-lo, abatem-se as vias que o sustêm e alui-se toda 
a estrutura nelas esforçada.

146
  

 

Não é desnecessário repetir que, não obstante a ―construção de 

uma sociedade solidária‖ figurar como objetivo da República Federativa do Brasil, 

que conclama os Poderes para uma atuação promocional — dentre outros 

momentos: quando da elaboração da legislação ordinária, quando da execução de 

políticas públicas e quando da interpretação e aplicação do Direito —, o princípio da 

                                                                                                                                                                                     
prescrições finalísticas com elevado grau de generalidade material, sem consequências específicas 
previamente determinadas‖ (ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 136). 
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Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 40). Como dito em tópicos pretéritos, a 
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solidariedade deve ser levado em conta também por todos os membros da 

sociedade:147ˉ148  

 
o phatos da sociedade de hoje [...] é o da solidariedade, 
ou seja, da responsabilidade, não apenas dos poderes 
públicos, mas também da sociedade e de cada um dos 
seus membros individuais, pela existência social de cada 
um dos outros membros da sociedade.

149
  

 

Frise-se, contudo, que não é uma solidariedade voluntária, 

descompromissada, que pode ser ofertada a qualquer tempo, até onde o ―solidário‖ 

desejar estendê-la. Este tipo de solidariedade deliberada não é a que o legislador 

constituinte exigiu que fosse exercitada; tal solidariedade ética/teológica é inspirada 

pela caridade, pelo altruísmo, pela benevolência, pela fraternidade, virtudes 

estimuladas desde o catolicismo primitivo, que prega que ―todos são filhos do 

mesmo Pai‖, devendo considerar-se como irmãos.150 Entretanto, 

 
[...] a ideia de fraternidade, ainda que virtuosa, não se 
mostra suficiente para representar o vínculo 
caracterizador de uma sociedade [...]. O ato beneficente, 
ou caritativo, permanece sempre como uma liberalidade, 
uma opção que diz respeito apenas à consciência, não 
se concebendo em termos de obrigação a não ser moral; 
ao passo que a solidariedade, nos termos invocados 
pelo constituinte, é um dever de natureza jurídica.

151    

  

BODIN DE MORAES152 descreve algumas regras éticas, encerradas 

nos diversos padrões de comportamento, que estão contidas no livro ―As Regras do 

                                                           
147

 BODIN DE MORAES cita um exemplo de aplicação do princípio da solidariedade em uma relação 
jurídica privada provinda de uma decisão da Corte de Cassação Italiana (Cassazione Sezione Prima 
Civile n. 2315 del 16 marzo 1999), que estabeleceu que ―[...] o marido que consentiu na fecundação 
artificial heteróloga em sua mulher não pode, sucessivamente, promover ação de desconhecimento 
da paternidade‖ (BODIN DE MORAES, 2003, op. cit., p. 111).  

148
 No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. XXIX) estabelece 

que ―todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de 
sua personalidade é essencial‖. (Disponível em: <http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-
rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html>. Acesso em: 03 mai. 2015).   
149

 FRANZ WIEACKER apud LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 40. 

150
 BODIN DE MORAES, 2001, op. cit., p. 175. 

151
 BODIN DE MORAES, 2001, op. cit., p. 176. 

152
 BODIN DE MORAES, 2001, op. cit., p. 171. 

http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
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Jogo‖,153 de Carl Sagan, quais sejam: 1) Regra de Ouro (―Faz aos outros o que 

desejas que te façam‖); 2) Regra de Prata (―Não faça aos outros o que não se 

deseja que lhe seja feito‖); 3) Regra de Bronze (―Faz aos outros o que te fazem‖); e 

4) Regra de Ferro (―Faz aos outros o que quiseres, antes que te façam o mesmo‖). 

As Regras de Ouro e de Prata constituem a solidariedade enquanto valor, uma vez 

que essa consciência racional de interesses em comum resulta em uma obrigação 

moral, que constitui um ―se importar com o outro‖. Enquanto a Regra de Ouro requer 

uma atitude positiva, a Regra de Prata demanda um ―não fazer‖, um ―deixar de agir‖, 

mas que, ao final, conflui no valor solidariedade, uma vez que optar por abster-se de 

praticar o mal (quando ele é possível de ser praticado) também é uma atitude 

positiva e, portanto, solidária.  

Neste sentido, é interessante cotejar uma regra posta na Bíblia, em 

seu Antigo Testamento: ―Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias 

que te fosse feito‖ (Tobias, 4:16).154 Anos depois, Jesus de Nazaré utiliza este 

conceito, mas com uma importante alteração. No Evangelho de São Mateus, 

enuncia: ―Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a 

Lei e os profetas‖ (Mateus, 7:12).155 Este mandamento (conhecido como Regra de 

Ouro) exige uma atitude positiva (―Fazer o bem‖), ao contrário do mandamento 

anterior, que encerrava uma atitude negativa (―Não fazer o mal‖). Desta forma, o 

foco que era o ―indivíduo‖ (que não deveria fazer alguma coisa), passa a ser a ―ação‖ 

que deve ser praticada por este indivíduo.  

Esta digressão de cunho religioso teve o objetivo de destacar a 

importância da solidariedade desde os primórdios das civilizações, bem como de 

trazer à tona o seu sentido Cristão, que remonta o padrão de comportamento mais 

admirado no Ocidente. Tal solidariedade foi incorporada pela Carta Magna de 1988, 

que a transformou em um instrumento jurídico que serve como meio de 
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 SAGAN, Carl. As Regras do Jogo. In: Bilhões e Bilhões. São Paulo: Cia das Letras, 1998. p. 197-
209.  

154
 BÍBLIA SAGRADA: tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos 

Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica). 20. ed. rev. e atual. conforme o novo acordo ortográfico. 
São Paulo: Ave-Maria, 2014. p. 521.    

155
 Id. Ibid., p. 1291. 
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transformação social e de promoção da pessoa humana.156 A solidariedade adotada 

pela CRFB/88 possui a mesma essência da solidariedade Cristã, já que ambas 

ordenam uma atitude positiva, que não se satisfaz com o simples ―não fazer o mal‖. 

A diferença entre a solidariedade Cristã e a solidariedade Constitucional reside na 

sua exigibilidade.157 A solidariedade contida na CRFB/88 pode ser vindicada, ao 

contrário da solidariedade Cristã, que, conforme os ensinamentos bíblicos, só virá a 

ser cobrada no dia do Juízo Final. 

Repete-se: a solidariedade é um dever de natureza jurídica. E, como 

tal, compreende a responsabilidade recíproca (e cogente) entre as pessoas; 

responsabilidade determinada, exigida, imposta pelo constituinte.158 Se ―antes a 

solidariedade era um simples fato social, intrinsecamente caótico e desorganizado, 

agora, em razão do teor axiológico do projeto constitucional e da unidade 

sistemática do ordenamento, tornou-se uma norma jurídica exigível‖.159 Afinal, 

―somente se pode pensar o indivíduo como inserido na sociedade, isto é, como parte 

de um tecido social mais ou menos coeso em que a interdependência é a regra e, 

portanto, a abertura em direção ao outro, uma necessidade‖.160 A liberdade coletiva 

precisa mesmo delimitar a autonomia individual, a esta impondo limites e exigindo 

comportamentos que materializem a solidariedade (objetiva) – e a lealdade – 

social.161 Afinal, o homem é tido como um ―ser-com-os-outros‖ ou um ―ser-para-os-

                                                           
156

 BODIN DE MORAES registra o ineditismo desta acepção de solidariedade, que antes da CRFB/88 
havia apenas com outra conotação: ―Entre nós, até a promulgação da Constituição de 1988, a única 
acepção jurídica do vocábulo solidariedade era a que remontava ao Corpus juris civilis: solidários são 
aqueles sujeitos que, encontrando-se em um polo da relação obrigacional, estão aptos a receber a 
dívida inteira (quando a concorrência é de credores), ou obrigados a solvê-la integralmente (nos 
casos em que a multiplicidade de sujeitos se registra no polo passivo)‖ (BODIN DE MORAES, 2001, 
op. cit., 168).  

157
 ―Antes de sua apropriação pelas ciências sociais e pelo direito, [a solidariedade] era sentida como 

dever moral, ou expressão de piedade, ou virtude ético-teologal (Moraes, 2006: passim). É somente 
no fim do século XIX e início do século XX que aparece a lógica da solidariedade com um discurso 
coerente, que não se confunde com caridade ou filantropia (Farias, 1998: 190). O ato caritativo radica 
na dimensão da consciência moral, enquanto a solidariedade é dever de natureza jurídica‖ (LÔBO, 
Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 83).   

158
 Reafirmando o caráter compulsório do dever solidariedade, ROSENVALD esclarece que ―Longe 

de representar uma simples carta programática, ou um vago programa político, a solidariedade será 
padrão interpretativo-integrativo do sistema‖ (ROSENVALD, Nelson. op. cit., p. 179). 
159

 ROCHA, Rafael da Silva. O Princípio da Solidariedade: uma abordagem sociológica. Revista da 
Faculdade de Direito de Uberlândia. v. 39: 229-243, 2011. p. 234. 

160
 LÉVINAS, Emmanuel. Humanismo do Outro Homem. Rio de Janeiro: Vozes, 1993. p. 117.   
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outros‖,162 e não um ―ser-consigo‖ ou um ‖ser-para-si‖.163 A compreensão desta 

proposição ocorre na medida em que o indivíduo apreende que  

 
[...] o ponto de partida da solidariedade é o 
reconhecimento da realidade do outro e a consideração 
dos seus problemas não como estranhos e alheios a 
nós, mas como problemas cuja resolução pode exigir 
uma atuação nossa ou uma intervenção dos poderes 
públicos.

164
  

 

Uma sociedade solidária é aquela que não serve de locus para a 

concorrência entre indivíduos isolados – que perseguem conflitantes projetos 

pessoais –, mas sim que serve de espaço de diálogo, cooperação e colaboração 

entre os indivíduos que a compõe.165166 É sobre o princípio responsável pela 

instauração e manutenção deste ―novo jeito‖ de viver em sociedade, pautada por tais 

recém-chegados contornos, que Paulo Lôbo destaca o princípio da solidariedade 

como ―um dos grandes marcos paradigmáticos que caracterizam a transformação do 

Estado liberal e individualista em Estado democrático e social [...]. É superação do 

individualismo jurídico pela função social dos direitos‖.167 Pietro Perlingieri subordina 

todos os instrumentos de ordem patrimonial – propriedade, empresa, iniciativa 

econômica, trabalho – ao princípio da solidariedade: 

                                                                                                                                                                                     
161

 NALIN, Paulo R. Ribeiro. Ética e boa-fé no adimplemento contratual. In: FACHIN, Luiz Edson. 
(Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p. 173-210. 

162
 Expressões usadas por CAPELO DE SOUZA (SOUZA, Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito 

Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 427).  

163
 Para PAULO LÔBO, ―A pessoa humana é um ser que pertence ao mundo particular e público, à 

comunidade familiar e à comunidade universal, nos quais interage com dever de solidariedade. 
Torna-se humana apenas na convivência. Parafraseando o pré-socrático Heráclito, a solidariedade se 
inscreve no princípio do porvir incessante das coisas‖ (LÔBO, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85).   
164

 Gregorio Peces-Barba Martinez apud Lôbo, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 84. 

165
 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004. p. 338. 

166
 Acerca da necessidade de reciprocidade nas relações em sociedade, Ascensão ensina que ―O 

direito deve servir à construção de uma sociedade solidária. A realização do homem a que o direito 
deve tender como seu fim não é a realização de cada indivíduo isoladamente: é a realização de cada 
homem em sociedade, numa comunidade solidária que permita a realização pessoa de seus 
membros‖ (ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos de personalidade. 
Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, n. 26, abr./jun. 2006. passim). 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85. 
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È una solidarietà umana, cioè in funzione dell‘attuazione 
della personalità, e non della proprietà o dell‘impresa; 
solidarismo significa personalismo, ma non in senso 
dispregiativo o negativo, perché al centro del solidarismo, 
quindi del sistema giuridico costituzionale, si pone la 
tutela della personalità. Tutti gli strumenti d‘ordine 
patrimoniale – proprietà, impresa, iniziativa economica, 
lavoro – sono subordinati e permeati dal principio della 
solidarietà.

168
 

 

O individualismo é superado na medida em que instrumentos de 

ordem patrimonial são postos à disposição da realização da dignidade da pessoa 

humana através do solidarismo.  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, incorporada ao ordenamento 

jurídico pátrio com a promulgação do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992169, 

estabelece em seu artigo 32: 

 
Capítulo V – DEVERES DAS PESSOAS 
Artigo 32 – Correlação entre deveres e direitos 
1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a 
comunidade e a humanidade. 
2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos 
direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas 
justas exigências do bem comum, em uma sociedade 
democrática. (Grifo nosso). 

 

Trazendo estas determinações para o âmbito do direito civil, 

vislumbramos, desde já, a repercussão causada pela inserção de referido princípio 

sobre este ramo do direito, que se quedou em profundo processo de transformação, 

uma vez que  
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 ―É uma solidariedade humana, isto é, em função da atuação da personalidade, e não da 
propriedade ou da empresa; solidarismo significa personalismo, mas não em sentido depreciativo ou 
negativo, porque ao centro do solidarismo, e portanto do sistema jurídico constitucional, coloca-se a 
tutela da personalidade. Todos os instrumentos de ordem patrimonial- propriedade, empresa, 
iniciativa econômica, trabalho – são subordinados e permeados pelo princípio da solidariedade‖ 
(tradução livre) (PERLINGIERI, Pietro. La personalità umana nell‟ordinamento giuridico. 
Camerino: Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile dell‘Università di Camerino, 1982. p. 161).  
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 Referido diploma goza, inclusive, de supremacia sobre a legislação infraconstitucional. Trata-se do 

chamado ―Controle de Convencionalidade‖. O tema é tratado com profundidade nos votos dos 
Ministros no julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, no RE 466343, Relator Min. Cezar Peluso. 
Tribunal Pleno, julgado em 03.12.2008.  
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[...] o legislador codicista estava voltado para garantir a 
igualdade de todos perante a lei – igualdade 
representativa, à época, de significativo avanço social –, 
posição que era, no entanto, incompatível com o 
reconhecimento de quaisquer aspectos particulares ou 
específicos, relativos aos destinatários das normas. Por 
seu turno, o legislador constituinte teve a pretensão, 
apoiado nos princípios da dignidade humana e da 
solidariedade social, de querer enfrentar as 
desigualdades concretas do contexto da sociedade 
brasileira contemporânea, ao propugnar, como objetivo 
da República – art. 3º, III –, a erradicação da pobreza e 
da marginalização social.

170
       

 

Situando o dever de solidariedade nos novos tempos, Paulo Lôbo 

faz um breve histórico acerca dos destinatários do direito no tempo:  

 
 

No mundo antigo, o indivíduo era concebido apenas 
como parte do todo social; daí ser impensável a ideia de 
direito subjetivo. No mundo moderno liberal, o indivíduo 
era o centro de emanação e destinação do direito; daí ter 
o direito subjetivo assumido a centralidade jurídica. No 
mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os 
espaços privados e púbicos e a interação necessária 
entre os sujeitos, despontando a solidariedade como 

elemento conformador dos direitos subjetivos. 171
 

 

A solidariedade irradiou-se no Direito de Família, no Direito das 

Obrigações, no Direito Contratual,172 na Teoria Geral do Direito, na 

Responsabilidade Civil173, no Direito Previdenciário, etc., afinal, ―o feixe normativo 
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 BODIN DE MORAES, Maria Celina. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel; 
GUERRA, Isabela; NASCIMENTO, Firly (Orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 185. 
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 LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 82. 
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 CAIO MÁRIO esclarece que ―o princípio da solidariedade, constitucionalmente estabelecido, não 

se confunde com a solidariedade do Direito das Obrigações, mas, por óbvio, há intercomunicação 
entre eles, levando em conta a necessidade do desenvolvimento social informado pelo vetor e valor 
máximo de tutela à pessoa humana, inserida no grupo real‖ (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições de Direito Civil. Revista e atualizada por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 25. ed. 
Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2012. v. II: Teoria Geral das Obrigações. p. 79).  

173
 ―De todos estes campos do direito civil [...] aquele que mais claramente se percebe o notável 

incremento das exigências da solidariedade é o da responsabilidade civil. A propagação da 
responsabilidade objetiva no século XX, através da adoção da teoria do risco, comprova a 
decadência das concepções do individualismo jurídico para regular os problemas sociais.‖ (BODIN 
DE MORAES, Maria Celina. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel; GUERRA, Isabela; 
NASCIMENTO, Firly (Orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2001. p. 176). 
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que habita o topo da pirâmide hierárquico-jurídica condiciona as pessoas, bens, 

categorias e institutos ao cumprimento de suas funções ou finalidades que o 

justificam‖.174  

No âmbito do Direito de Família, por exemplo, o princípio da 

solidariedade está presente, dentre outras inúmeras situações, ao estatuir a 

reciprocidade de deveres entre cônjuges e companheiros, maiormente no que 

concerne à assistência moral e material.175 Ou seja, o dever de ―cuidar do outro‖ faz 

parte da constância da união, se perpetuando mesmo, em alguns casos, após o 

divórcio ou a dissolução da união estável. O dever de solidariedade também está 

presente quando determina que os pais devem cuidar dos filhos até os mesmos 

alcançarem a idade adulta, mantendo-os, instruindo-os e educando-os para a sua 

plena formação social176, ou, em casos especiais, até o fim da vida, como ocorre 

com os maiores incapazes.177 O princípio da solidariedade também fez emergir a 

possibilidade de os parentes, os cônjuges ou companheiros pedirem uns aos outros 

alimentos, a fim de que possam viver de modo compatível com a sua condição social 

(art. 1.694, CC/2002); outrossim, a solidariedade dá ensejo ao direito recíproco de 

pais e filhos, uns em detrimento dos outros, pedir prestação de alimentos (art. 1.696, 

CC/2002). Tais determinações estão presentes no Código Civil de 2002, 

influenciadas que foram pela Constituinte de 1988. Ocorre que, não obstante tais 

avanços em relação ao Código Civil de 1916, o atual Diploma Legal ainda mantém 

resquícios do Diploma antigo, tendo em vista que, em determinados dispositivos, o 

princípio da solidariedade não é contemplado, permanecendo o predomínio de 

valores individualistas e egoísticos.178  
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 SANTOS, José Camacho. O novo Código Civil brasileiro em suas coordenadas axiológicas: do 
liberalismo à socialidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 59, 1 out. 2002. Disponível em: 
<http://jus.co,m.br/artigos/3344>. Acesso em: 15 nov 2014. 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 41.  
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 C. BIANCA MASSINO apud LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

41.  
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 ―Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores 

estendem-se aos maiores incapazes.‖ (BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 04 jun. 
2015. 

178
 É o caso da imprescritibilidade do direito do marido de impugnar a paternidade do filho da mulher 

(art. 1.601), o que afronta o princípio da solidariedade e da afetividade, uma vez que desconsidera a 
identidade pessoal e social do filho, bem como de sua integridade psíquica. (LÔBO, Paulo. Direito 

http://jus.co,m.br/artigos/3344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Para resumir a influência do princípio da solidariedade nos demais 

campos do direito civil, torna-se oportuno colacionar o ensinamento de Rosa Maria 

de Andrade Nery, que, ao dissertar sobre o convívio da necessidade de atendimento 

do princípio da solidariedade e a busca do sujeito de realizar seus próprios 

interesses com liberdade, arrematou com clareza a presença do dever de 

solidariedade nos principais institutos do direito civil: 

 
No direito das sucessões, a marca da solidariedade para 
com os seus se contrapõe à de solidariedade para com 
todos os outros; no direito de família, a liberdade plena 
que se reclama se contrapõe a quem tem a vida na 
dependência da não liberdade do outro; no direito dos 
contratos, reclamam-se novas reflexões sobre os 
conceitos de lealdade e igualdade; nos direitos reais, há 

o dilema do uso egoísticos das coisas.
 179

      

 

Em que pese a obrigatoriedade do atendimento do princípio da 

solidariedade em todas as recônditas minudências do sistema, o avanço encontra a 

‖[...] resistência da inércia, da neofobia, da formação profissional vincada no 

individualismo jurídico [...] que rejeita tudo o que signifique função social ou que 

permita a intervenção judicial nas relações privadas‖.180 O projeto de construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária esbarra no obstáculo erguido por indivíduos e 

grupos que buscam incessantemente o lucro; que convivem em um ambiente 

altamente competitivo, regidos por uma ideologia neoliberal, na qual a máxima 

popular ―cada um por si e Deus por todos‖ compõe seu valor cardeal.181 

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O SURGIMENTO DE ―NOVOS 

DIREITOS‖: O RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS 

TRANSINDIVIDUAIS 

 

                                                                                                                                                                                     
Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 42). O filho é destinado a conviver com a instabilidade 
de a qualquer momento "perder o reconhecimento legal de seu pai‖.   
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 Apud LÔBO, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85. 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Parte Geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85. 
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 BODIN DE MORAES, Maria Celina. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel; 

GUERRA, Isabela; NASCIMENTO, Firly (Orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 187. 
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Com o passar dos anos, a sociedade tornou-se cada vez mais 

complexa. A evolução dos fenômenos sociais – proporcionada pela crescente 

interação entre os povos, pelos avanços tecnológicos e por inúmeros fatores ligados 

ao desenvolvimento das relações humanas – reclamou (e continua a reclamar) um 

novo olhar sobre os novos interesses da sociedade. A globalização, a intensa 

industrialização, o crescente desenvolvimento científico e o dinamismo de uma 

sociedade mutante provocaram profundas alterações nas relações econômico-

sociais entre os povos, resultando numa sociedade de massas, regida por novos 

valores, carente de novas tutelas.182    

 
Não é necessário ser sociólogo de profissão para reconhecer 
que a sociedade [...] na qual vivemos é uma sociedade ou 
civilização de produção em massa, de troca e de consumo de 
massa, bem como de conflitos ou conflitualidades em massa 
(em matéria de trabalho, de relações entre classes sociais, 
entre raças, entre religiões, etc.). Daí deriva que também as 
situações de vida, que o Direito deve regular, são tornadas 
sempre mais complexas, enquanto, por sua vez, a tutela 
jurisdicional – a ―Justiça‖ – será invocada não mais somente 
contra violações de caráter individual, mas sempre mais 
frequente contra violações de caráter essencialmente coletivo, 
enquanto envolvem grupos, classes e coletividades. Trata-se, 
em outras palavras, de ―violações de massa‖.

183
 

 

Tais violações de massa resultaram no problema da ―contaminação 

de liberdade‖184, fenômeno que demonstra a degradação das liberdades devido aos 

novos avanços tecnológicos. Em resposta a este problema, surgem os ―novos 

direitos‖: qualidade de vida, meio ambiente, a liberdade informática, o consumo, bem 

como os direitos que protegem bens como o patrimônio histórico e cultural da 

humanidade, o direito à autodeterminação, à defesa do patrimônio genético da 

                                                           
182

 Norberto Bobbio aponta algumas causas que motivaram o surgimento de novos direitos: ―Essa 
multiplicação (ia dizendo ‗proliferação‘) ocorreu de três modos: a) porque aumentou a quantidade de 
bens considerados merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos 
típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque o próprio homem não é mais considerado como ente 
genérico, ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na concreticidade de suas 
diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. Em substância: mais bens, 
mais sujeitos, mais status do indivíduo‖ (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de: Carlos 
Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 33). 

183
 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil. 

Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. p. 
130. 

184
 Expressão utilizada por José Castan Tobeñas apud LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos 

do Direito Privado. São Paulo: RT, 1998. p. 154. 
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espécie humana.185 Jean Rivera186 inclui, entre estes ―novos direitos‖, os direitos de 

solidariedade, o direito ao desenvolvimento, à paz internacional, à comunicação. 

Reconhecer, contudo, a existência destes ―novos direitos‖ não nega 

a afirmativa de que até mesmo em um passado bem distante, em civilizações pouco 

desenvolvidas tecnologicamente, por exemplo, já ocorressem danos de ordem 

coletiva.187 A comunidade indígena, no Brasil pré-colonial, sofreu lesões de ordem 

coletiva pelos portugueses; o império romano, em seu anseio de conquistar o 

mundo, destruiu milhares de cidades e povoados, arruinando suas culturas e seus 

valores, causando a extinção de comunidades com séculos de existência.188 ―Esses 

‗novos direitos‘ não traduzem propriamente novos interesses, senão interesses cuja 

preocupação da sociedade apenas foi despertada na atualidade‖.189 

 
Os direitos e os deveres não se apresentam mais, como nos 
Códigos tradicionais, de inspiração individualística-liberal, como 
direitos e deveres essencialmente individuais, mas meta-
individuais e coletivos.

190
  

 

Eventos e fenômenos como ―a revolução industrial, os movimentos 

sociais, as ideologias em confronto, a massificação social, a revolução tecnológica, 

constituíram-se em arenas de exigências de liberdade e igualdades materiais e de 

                                                           
185

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: RT, 1998. p. 154. 

186
 Apud BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. p. 09. 

187
 A propósito, afirma Hugo Nigro Mazzilli: ―[...] interesses coletivos e difusos e individuais 

homogêneos sempre existiram; não são novidade de algumas poucas décadas. Nos últimos anos 
apenas se acentuou a preocupação doutrinária e legislativa em identifica-los e protegê-los 
jurisdicionalmente [...]‖ (MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 17. ed. 
rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 58).  

188
 Neste sentido, Sérgio Cruz Arenhart leciona: ―Não seria próprio dizer que inexistia o interesse com 

o meio ambiente antigamente; todavia, esse interesse, conquanto concreto, jamais foi relevante o 
suficiente para compelir o tratamento jurídico da questão; somente com o evoluir da sociedade é que, 
diante das graves consequências que as agressões ao meio ambiente têm causado, tornou-se 
necessária a intervenção do Direito, criando novas perspectivas para o direito substancial‖ 
(ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 138).   

189
 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2003. p. 138. 

190
 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. 

Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. 
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emersão de novos direitos‖.191 A complexidade da sociedade moderna fez então 

surgir problemas desconhecidos às lides meramente individuais, afinal, ―em uma 

sociedade de massa, industrialmente desenvolvida, é natural que, além dos conflitos 

individuais, existam e aflorem conflitos de massa, nunca antes imaginados [...]‖.192 

Nesta perspectiva, Norberto Bobbio destacou: 

 
Não é preciso muita imaginação para prever que o 
desenvolvimento da técnica, a transformação das condições 
econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a 
intensificação dos meios de comunicação poderão produzir 
mudanças na organização da vida humana e das relações 
sociais que criem ocasiões favoráveis para o nascimento de 
novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de 
liberdades e de poderes.

193
 

 

Grandes grupos sociais e bens inerentes a todos indistintamente 

(por exemplo, ar, águas, fauna, flora, comunidades negra, judaica, patrimônio 

histórico ou artístico, etc.) passam a ser vítimas dos desdobramentos de uma 

civilização que abriga intensa conflituosidade.194 Novos problemas e preocupações 

mundiais surgem que, de forma detalhada, Mauro Cappelletti elenca: 

 
Falsas informações divulgadas de uma sociedade por ações 
podem prejudicar a todos o adquirentes dos títulos acionários; 
atividade monopolística ou de concorrência desleal por parte 
de grandes sociedades comerciais pode lesar os interesses de 
todos os empreendedores concorrentes; um prestador de 
serviço que não observa uma cláusula de acordo coletivo pode 
violar o direito de todos os seus dependentes; resíduos 
poluentes despejados em um rio prejudicam os moradores 
ribeirinhos e todos aqueles que pretenderiam usar da água não 
poluída daquele rio; a embalagem defeituosa ou não higiênica 
de um artigo de largo consumo leva prejuízo  todos os 
consumidores daquele bem... Os riscos de tais lesões, que 
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 LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de. Leituras 
Complementares de Direito Civil: o direito civil-constitucional em concreto. 2. ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2009, p. 28. 

192
 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 76. 

193
 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Salvatier, 2004. p. 20. 
194

 Pietro Barcelona, citado por Sério Cruz Arenhart, leciona que ―[...] a abstração do sujeito dissolveu-
se porque se realizou. O capitalismo, a organização capitalista da produção, a autonomia do cálculo 
econômico obtiveram praticamente sucesso. O cálculo e a mercadorização produzem, de fato, uma 
nova forma de visibilidade e representabilidade das necessidades humanas, que parecem exaurir a 
dissipação individualista e os tipos de mediação tradicionais‖ (ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da 
Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 137-138). 
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afetam simultaneamente numerosas pessoas ou categorias 
inteiras de pessoas, constituem um fenômeno sempre muito 
vasto e frequente na sociedade industrial.

195
  

 

Somente após uma sucessão de acontecimentos de repercussão 

mundial, que o feixe de incidência de violação a este ―direito de muitos‖ passou a 

receber um contra-ataque da ordem jurídica, afinal,  

 
[...] não há, hoje, nem Constituição democrática moderna, nem 
declaração internacional dos direitos do homem que não insira 
no capítulo das liberdades fundamentais, direitos e deveres 
―sociais‖ e ―coletivos‖, uma vez ignorados ou descuidados.

196
  

 

Confirmando a pertinência da observação de CAPPELLETTI, supra 

colacionada, a Constituição Federal de 1988 elenca em seus artigos 5º e 6º um rol 

de direitos e deveres individuais e coletivos e de direitos sociais, atestando, pois, o 

caráter social e democrático da Carta Maior brasileira. Este rol, contudo, não é 

taxativo, ou seja, não se exaure com os incisos ali arrolados.197 Esta preocupação 

por parte dos legisladores brasileiros deu-se fortemente em virtude de, nas últimas 

décadas, ter-se assistido 

 
ao surgimento de movimentos sociais, sem tradição histórica 
de confrontação, tais como o dos negros, estudantes, 
consumidores, ambientalistas, homossexuais, todos em luta 
por novos direitos sociais nos mais diversos setores: 
segurança, saúde, habitação, educação, transportes, meio 
ambiente, qualidade de vida, etc.

198
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 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. 
Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. p. 
130. 
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 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. 

Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. p. 
131. 
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 CF, art. 5º, §2º: ―Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte‖. 
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 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano Moral Coletivo. BESSA, Leonardo Roscoe. Dano Moral Coletivo. 

Revista de Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007. p. 241. 

http://www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf
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Os legisladores, sensíveis às novas demandas da sociedade e 

impulsionados pela força de diversos setores da sociedade,199 vieram 

reconhecendo, pouco a pouco, estes direitos de expressão coletiva. Acerca deste 

processo de incorporação dos direitos coletivos em diversos diplomas legais, 

Rogério Bastos Arantes pontua que, no Brasil, em meados dos anos 80,  

 
[...] temos assistido a um importante processo de normatização 
de direitos que, em função de sua natureza difusa e/ou 
coletiva, encontravam-se até então excluídos do ordenamento 
jurídico brasileiro. Refiro-me especialmente a áreas como meio 
ambiente, patrimônio histórico e cultural e direitos do 
consumidor, num primeiro momento. Em seguida, essa 
normatização ampliou-se em direção ao patrimônio público e 
ao controle da probidade administrativa, até chegar aos 
serviços de relevância pública que envolvem direitos 
fundamentais como saúde, educação, trabalho, segurança, 
lazer etc.

200
 

 

A presença destes direitos coletivos em sentido amplo (ou 

transindividuais) restou consagrada, expressamente, em diversos dispositivos da 

Carta Magna – além do artigo 5º –, como, por exemplo, no direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225) e no direito à preservação da probidade 

administrativa (art. 37, §4º). Cumpre acrescentar ainda que, não obstante a patente 

ampliação do catálogo de direitos materiais de caráter coletivo e social, a CF/88 

finda por declarar, explícita e implicitamente, a consagração dos direitos 

transindividuais na categoria de direitos fundamentais, na medida em que 

instrumentaliza a sua efetivação, prevendo e realçando diversos mecanismos 

processuais para sua tutela.201 Vejamos: a instituição do mandado de segurança 

                                                           
199

 ―Novos grupos, novas categorias e classes individuais sabedoras de sua comunhão de interesses 
e necessidades, como, também, do fato de que somente unindo-se podiam superar sua debilidade, 
começaram a unir-se, para protegerem-se contra os novos despotismos de nossa época: a tirania da 
maioria; a opressão da moderna corporate society; o relaxamento ou a corrupção dos burocratas; o 
cego egoísmo dos poluidores‖. (CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos 
Diante da Justiça Civil. Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. 
Acesso em: 06 nov. 2014. p. 148). 

200
 ARANTES, Rogério Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, fev. 1999. p. 83. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. Acesso em: 08 jul. 2015.   

201
 Neste sentido, Rogério Bastos Arantes faz interessante reflexão: ―A Constituição de 1988 [...] 

consolidou em norma fundamental mudanças legislativas anteriores, na área dos direitos difusos e 
coletivos, além de fornecer as bases para a ampliação da codificação de novos direitos 
transindividuais. Ela também arremessou as instituições judiciais à esfera política quando ampliou as 
formas de controle judicial da constitucionalidade de atos normativos do Executivo e de leis do 

http://www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf
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coletivo (art. 5º, LXX); a possibilidade de sindicatos e associações defenderem em 

juízo interesses de suas respectivas coletividades (arts. 5º, XXI e 8º, III); a elevação 

da ação popular à estatura constitucional, alargando o seu âmbito de ação, que 

passou a ter por objeto expresso um significativo rol de direitos transindividuais, 

outrora não previstos: moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico 

e cultural (art. 5º, LXXIII); aumentou o número de legitimados para a propositura de 

ação direta de inconstitucionalidade (art. 103); fez referência expressa à ação civil 

pública, para a proteção do ―patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos‖, conferindo legitimação ao Ministério Público, 

sem exclusão de outros entes (art. 129, III e §1º).202 203 

Convém, acrescentar, outrossim, que a presença dos direitos 

transindividuais no ordenamento jurídico brasileiro remonta a pelo menos duas 

décadas anteriores ao advento da CF de 1988. 

   
Embora, no debate jurídico, seja comum identificar a 
Constituição de 1988 como marco inicial da [...] normatização 
dos direitos difusos e coletivos, uma análise de textos legais 
anteriores é capaz de demonstrar que a nova Constituição 
apenas consolidou em norma fundamental o que já vinha 
sendo instituído, através de leis ordinárias e complementares, 

nas esferas federal e estadual.
204  

 

A Constituição Federal de 1988, ao informar em seu artigo 1º que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, livra-

se de fundamentos abstencionistas e individualistas; objetivando construir uma 

                                                                                                                                                                                     
Parlamento. Foi além nesse sentido quando retirou o Ministério Público da alçada do Poder 
Executivo, conferindo-lhe autonomia administrativa e independência funcional, deslocando-o da tarefa 
de defender o Estado para a condição de fiscal e guardião dos direitos da sociedade‖ (ARANTES, 
Rogério Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, fev. 1999. p. 84. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. Acesso em: 08 jul. 2015).    
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 COIMBRA, Rodrigo. Os Direitos Transindividuais como Direitos Fundamentais de Terceira 

Dimensão e alguns Desdobramentos. Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5, nº 16, p. 64-94, 
jul./set. 2011. p. 74. Disponível em: 
<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/16_Dout_Nacional_2.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2015.  
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 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano Moral Coletivo. Revista de Direito e Liberdade – Mossoró – v. 

7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007. p. 242. 
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 ARANTES, Rogério Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, fev. 1999. p. 85. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. Acesso em: 08 jul. 2015. 
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sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, IV). Desta forma, abre as perspectivas de realização social 

profunda pela prática dos direitos sociais e coletivos que ela inscreve, possibilitando 

a concretização das exigências de um Estado de justiça social, fundado na 

dignidade da pessoa humana,205estendendo sua proteção a valores que 

ultrapassam o domínio individual. Em síntese, o Poder Judiciário brasileiro, com a 

Constituição Federal de 1988, está submetido a uma finalidade essencial: a 

implementação material do Estado Democrático e Social de Direito.206 Assume o 

compromisso de transformar positivamente a realidade, solucionando os conflitos 

não apenas interindividuais, mas sobretudo os massificados, afastando-se da 

neutralidade de outrora. A República Federativa do Brasil responsabiliza-se pelos 

problemas sociais, traçando objetivos e mandamentos que buscam promover a 

igualdade substancial entre os indivíduos.207  

Ocorre que na contramão do surgimento destes danos de dimensão 

coletiva, está a criação de uma estrutura que contenha o seu avanço.208 Uma 

concepção individualista da sociedade e da justiça ainda está enraizada em muitos 

operadores do Direito, que não admitem a utilização criativa de velhos conceitos209 

para tutelar os interesses surgentes.  

                                                           
205

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 120.  

206
 Neste sentido: ―[...] a especificação funcional do Poder Judiciário se concentra no campo do direito 

e não da política. As manobras políticas dos outros poderes do Estado não podem abalar e aniquilar 
o sistema jurídico, especialmente no que tange aos direitos e garantias constitucionais fundamentais. 
É dentro dessa especificação funcional que o Poder Judiciário é instituição fundamental de 
transformação positiva da realidade social‖. (ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual 
Coletivo Brasileiro – Um Novo Ramo do Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 152). 
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 SOUZA, Eduardo Xavier de. Dano moral transindividual como instituto transformador da realidade 

social. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3930, 5 abr. 2014. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/27262>. Acesso em: 7 jul. 2015. 

208
 ―A Sociologia Jurídica tem dedicado amplo espaço à discussão desses novos direitos. De uma 

forma geral, o debate jurídico tem enfatizado não só a novidade da normatização legal e 
constitucional desses direitos, mas também o fato de representarem uma nova categoria dentro do 
ordenamento jurídico tradicional, de matriz liberal e princípios de organização essencialmente 
individualistas‖ (ARANTES, Rogério Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos 
direitos coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, fev. 1999. p. 84. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. Acesso em: 08 jul. 2015).  

209
 ―A visão holística, integrada e sincrética dos clássicos ramos, disciplinas, institutos e instrumentos 

jurídicos é a tendência dos últimos tempos, o que implica um nível maior de complexidade na 
compreensão, diagnóstico e solução dos conflitos individuais ou coletivos, nas relações e interações 
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Todos os princípios, os conceitos, a estrutura, que eram 
radicais naquela concepção [individualista], parecem cada vez 
mais insuficientes a dar uma aceitável resposta ao problema de 
assegurar a necessária tutela por novos interesses difusos e de 
grupo, tornados vitais para a sociedade moderna.

210
  

 

Necessária se faz a tomada de uma consciência coletiva e social, 

apta a remodelar institutos já consagrados no Direito, afinal, ―a luta pelo direito não é 

mais a luta solitária por um direito subjetivo de Tício contra a violação perpetrada por 

Caio, mas é, sobretudo, a luta de classes e de categorias‖.211  

 

2.3 O PROTAGONISMO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA 

DEFINIÇÃO DOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS 

 

Antes de explanarmos acerca da importância do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) na teoria dos direitos coletivos, faz-se necessário trazer a 

definição de transindividualidade, termo recorrente no tópico anterior. Transindividual 

é uma palavra utilizada para reportar-se àquilo que transcende o indivíduo, que 

ultrapassa seu âmbito privado e pessoal212. ―Supraindividual‖ e ―metaindividual‖213 

                                                                                                                                                                                     
múltiplas propiciadas pela sociedade contemporânea‖ (YOSHIDA, Consuelo. Ação civil pública: 
judicialização dos conflitos e redução da litigiosidade. In: A ação civil pública após 20 anos: 
efetividade e desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 113). 
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 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. 

Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. p. 
156. 
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 CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. 

Disponível em: <www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. p. 
151. 
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 ―[...] a ideia de transindividualidade é dinâmica, complexa e plural, afetando a uma coletividade e a 

cada um ao mesmo tempo‖. (COIMBRA, Rodrigo. Os Direitos Transindividuais como Direitos 
Fundamentais de Terceira Dimensão e alguns Desdobramentos. Direitos Fundamentais & Justiça, 
ano 5, nº 16, p. 64-94, jul./set. 2011. p. 68. Disponível em: 
<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/16_Dout_Nacional_2.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2015). 
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 Embora as palavras ―transindividual‖, ―supraindividual‖ e ―metaindividual‖ possuam o mesmo 

significado, neste trabalho, adotaremos apenas ―transindividual‖, uma vez que este termo é mais 
recorrente na temática, possuindo preferência entre os estudiosos do Direito.  
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são sinônimos de ―transindividual‖, os três, quando se referem a direitos, designam 

―direitos de todos os cidadãos dispersamente considerados na coletividade‖.214  

Os direitos ou interesses transindividuais (ou direitos coletivos lato 

sensu) caracterizam-se pela indeterminabilidade de sujeitos; estão relacionados aos 

direitos da coletividade; sua formação decorre necessariamente da evolução dos 

fenômenos sociais na denominada sociedade de massas – conforme 

contextualizado no tópico anterior –; ―são interesses que não podem ser titulados 

exclusivamente por uma pessoa apenas, mas, ao contrário, pertencem 

indistintamente a toda a comunidade‖.215 Sobre tais interesses, Ricardo Luís 

Lorenzetti leciona: 

 
[...] há outros interesses que importam à sociedade em seu 
conjunto ou ainda a uma generalidade indeterminada de 
sujeitos. Estes são os transindividuais gerais, que podem 
referir-se a toda a comunidade ou a um grupo, com maior ou 
menor grau de coesão em função do interesse, mais ou menos 
determinado. A titularidade é difusa, porque não há um vínculo 
direto entre uma pessoa a esse tipo de interesse. Não há nada 
que se assemelhe ao vínculo de domínio, ao seu 
imediatismo.

216  

 

O direito a um meio ambiente sadio é um exemplo desta titularidade 

fluida, uma vez que importa à sociedade como um todo, sendo indevido 

particularizá-lo a determinada (ou determinadas) pessoa(s). Na hipótese de dano a 

uma mata que circunda uma comunidade, por exemplo, não compete a apenas um 

membro desta localidade invocar o seu direito a um meio ambiente sadio. É na 

junção das pessoas que advém a titularidade para exigir a reparação de uma afronta 

a um direito transindividual, uma vez que tal direito ultrapassa transcende a esfera 

individual de um sujeito para aplacar um conjunto de pessoas.   Convém colacionar 

interessante comparação entre a transindividualidade e o fenômeno físico da 

molecularização:   
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 MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública no direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 
2004. p. 29. 
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 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2003. p. 137. 
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 LORENZETTI, Ricardo Luís. O Direito e o Desenvolvimento Sustentável – Teoria do Dano 

Ambiental Moral. Revista de Direito Ambiental, nº 28, RT, p. 139/149. 
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Os átomos, individualmente considerados, não são bastantes 
para compor as substâncias que interessam às pessoas; no 
entanto, quando agrupados formam moléculas cada vez mais 
complexas que adquirem grande importância. Os interesses 
divididos em grupo, categoria ou classe estão de tal maneira 
fracionados que não se destacam; contudo podem tornar-se 
relevantes se forem agrupados.

217
  

 

Depois dessas noções preliminares em breve trecho, cumpre 

reportarmo-nos ao que pretende o presente tópico. Pois bem. Em 11 de setembro de 

1990, a Lei nº 8.078, instituindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe, 

em seu art. 81, a definição das duas espécies dos direitos transindividuais, 

proclamando a sua proteção. Antes do seu advento, os direitos difusos e coletivos 

eram tidos como ―personagens misteriosas‖218, uma vez que nenhum diploma legal 

apresentava sua precisa conceituação, restando à doutrina especializada e às 

referências iniciais da Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) demandar algum 

entendimento a seu respeito.219 Nem mesmo entre os doutrinadores havia consenso: 

para uns, direitos difusos e coletivos eram sinônimos.220  

O parágrafo único do art. 81, do CDC, pormenorizou os direitos 

transindividuais, destacando a definição de suas espécies, estabelecendo sensíveis 

diferenças entre elas:  

 
Art. 81. [...] 
 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de: 
 
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstância de fato;  

                                                           
217

 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Tutela de Interesses Difusos e Coletivos. v. 26, 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 5. 
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 Expressão utilizada por Hermes Zaneti Júnior no artigo Direitos Coletivos Lato Sensu: a definição 

conceitual dos direitos difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais 
homogêneos. Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Disponível em: < 
http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015.  
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 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano Moral Coletivo. Revista de Direito e Liberdade – Mossoró – v. 

7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007. p. 244. 

220
 JÚNIOR, Hermes Zaneti. Direitos Coletivos Lato Sensu: a definição conceitual dos direitos difusos, 

dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil. Disponível em: < http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm>. Acesso 
em: 10 jul. 2015. 
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II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base; 

221
 

 

São direitos ou interesses difusos os que se referem a grupos 

menos determinados de pessoas, por exemplo: a coletividade que tem direito ao ar 

puro, à limpeza das águas, à higidez das florestas, à preservação das espécies 

animais. São interesses de natureza indivisível porque seu objeto é indivisível, não 

se podendo repartir o proveito, nem o prejuízo, uma vez que o prejuízo atinge a 

todos indiscriminadamente, assim como o benefício a todos aproveita. Sua 

titularidade é de pessoas indeterminadas, posto que não podem ser identificadas 

precisamente. Tais indivíduos são unidos por uma simples circunstância de fato, não 

possuindo vínculos jurídicos entre si. No que concerne à indeterminação de sujeitos, 

vale colacionar a lição de Rodolfo Mancuso, para quem: 

 
Essa ―indeterminação de sujeitos‖ revela-se, também, quanto à 
natureza da lesão decorrente de afronta aos interesses difusos: 
essa lesão é disseminada por um número indefinido de 
pessoas, tanto podendo ser uma comunidade (por exemplo, 
uma vila de pescadores, ameaçada pela emissão de dejetos 
urbanos no mar), como uma etnia (nos casos de discriminação 
racial) ou mesmo toda a humanidade (como na ameaça 
constante de guerra nuclear, ou na ―exploração‖ predatória e 
anárquica da Amazônia).

222
  

 

Os direitos difusos, enfim, são 

 
[...] aqueles metaindividuais, que, não tendo atingido o grau de 
agregação e organização necessário à sua afetação 
institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos 
dos interesses já socialmente definidos, restam em estado 
fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo, podendo 
certas vezes concernir a certas coletividades de conteúdo 
numérico indefinido. Suas características essenciais são a 
indeterminação dos sujeitos, a indivisibilidade do objeto, a 
intensa litigiosidade interna (confronto entre interesses de 
massa, contrapondo entre si grupos antagônicos, 
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 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº 8.078, de 11-09-1990. Disponível em: 
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contrariamente ao conflito tradicional entre indivíduo e 
autoridade, refletindo verdadeiras escolhas políticas), e, 
finalmente, a tendência à mutação no tempo e no espaço.

223
  

 

Os interesses ou direitos coletivos em sentido estrito também são 

transindividuais e de natureza indivisível, mas possuem dois pontos diferenciadores 

em relação aos interesses difusos: a titularidade e a existência de uma relação 

jurídica embasando o liame existente entre os interessados. Outro aspecto 

diferenciador em relação aos direitos difusos é que, embora sejam interesses 

inerentes a pessoas indeterminadas, podem ser determináveis. É que a existência 

de uma relação jurídica base facilita sua identificação.  

De idêntica forma aos direitos difusos, seu objeto é indivisível, 

possuindo o condão de satisfazer ou de lesionar a todos ao mesmo tempo. São 

exemplos de interesses coletivos em sentido estrito os da classe de advogados, para 

que não sejam determinadas por tribunais restrições ilegais relativas a retiradas de 

autos em certos horários ou dias específicos; quanto a membros de uma 

determinada categoria de trabalhadores no sentido de que não ocorra nenhuma 

alteração da regulamentação da jornada de trabalho ou do pagamento de horas 

diferenciadas; quanto aos alunos de determinada rede de ensino, de que não ocorra 

alteração curricular contrária a princípios constitucionais que regem o direito à 

educação. 

Nas circunstâncias de fato  

 
[...] não se percebe qualquer vínculo jurídico, mas apenas uma 
situação fática a unir os sujeitos titulares dos interesses 
difusos. Não se identifica qualquer relação jurídica-base 
ligando o grupo, categoria ou classe de pessoas entre si ou 
com a parte contrária, relação esta percebida nos interesses ou 
direitos coletivos [em sentido estrito], onde esta característica 
evidencia-se antes da lesão ou ameaça de lesão coletiva.

224
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2005. p. 73. 



68 
 

O CDC renova, reestrutura e explicita vários pontos da Lei nº 

7.347/85. 225 Outrossim, derruba a restrição imposta pela Lei 7.347/85, 

acrescentando, em seu artigo 1º, o inciso IV, que possibilita a defesa de ―qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo‖, de modo que a tutela não ficou direcionada 

apenas ao meio-ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 1º, incisos I, II e III). É preciso, pois, 

registrar a existência de um microssistema de tutela coletiva.  

 

2.4 DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL: DA ESCOLHA 

TERMINOLÓGICA AOS ARGUMENTOS DE SUA (IN)EXISTÊNCIA  

 

2.4.1 A terminologia adequada: por que extrapatrimonial e não moral? 

 

Antes de adentrarmos ao mérito deste tópico, faz-se necessário 

esclarecermos o porquê de optarmos por utilizar neste trabalho a terminologia ―dano 

extrapatrimonial‖ em vez da recorrente expressão ―dano moral‖.  

 Os diplomas legais brasileiros, incluindo a Carta Magna de 1988, ao 

se referirem a um dano não patrimonial, consagraram a expressão ―dano moral‖ em 

seus textos. Francisco Amaral ensina que a influência da doutrina francesa foi quem 

inspirou esta opção do legislador brasileiro, que, através de sua escolha, provocou a 

disseminação na cultura jurídica brasileira do termo ―dano moral‖, utilizado pela 

maioria dos operadores do Direito no Brasil:  

 
O direito alemão prefere a expressão dano não patrimonial, no 
que é seguido pelo direito italiano e pelo direito português. Por 
influência da doutrina francesa, que usa a expressão 
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 Uma vez que no art. 117 preceitua: ―Acrescente-se à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o 
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Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. Revista Brasileira de 
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―dommage moral‖ no sentido de prejuízo não econômico, 
chama-se, entre nós, o dano extrapatrimonial de dano moral, 
com previsão expressa na Constituição da República e no 
Código Civil. Dano extrapatrimonial e dano moral não são, 
porém, coincidentes. O dano moral é dor e sofrimento 
espiritual, aflição, desânimo, enquanto que o extrapatrimonial 
diz respeito ao dano sem valoração pecuniária, em um conceito 
mais amplo e genérico, que abrange, evidentemente, o 
sofrimento psicológico da pessoa.

226
 

 

Contudo, parte da doutrina brasileira critica o uso da expressão 

―dano moral‖, uma vez que acarreta numa prejudicial limitação à abrangência desta 

espécie de dano, ao vinculá-lo somente à dor espiritual, a sentimentos negativos.227 

Este entendimento, embora hoje seja minoritário, ainda persiste, refletindo, inclusive, 

nos julgados atuais228. O entendimento atual – e majoritário229‾230 –, porém, afirma 
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 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 561.  
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que o dano moral encontra-se vinculado à lesão aos direitos de personalidade, por 

atingir atributos valorativos da pessoa, considerada de forma individual. É que ―não 

há outras hipóteses de danos morais além das violações aos direitos da 

personalidade‖.231ˉ232 Daí porque Genevieve Viney admite que os danos a interesses 

extrapatrimoniais são impropriamente denominados morais.233  

Maria Celina Bodin de Moraes, ao conceituar os danos morais, vai 

mais além: 

 
Se se tem do dano moral, porém, o entendimento de que só a 
lesão à dignidade humana – em seus principais substratos, isto 
é, a liberdade, a igualdade, a integridade psicofísica e a 
solidariedade -, pode a ele dar ensejo, resolve-se trivialmente a 
questão.

234
 

  

Ocorre que não obstante a ampliação do alcance da conceituação 

de ―dano moral‖, ele continua inapropriado para referir-se a coletividades. Conforme 

visto, seu conceito limita-se ao caráter individual, visto que ―liberdade, igualdade, 

integridade psicofísica e solidariedade‖ são exclusivos da pessoa humana.  

O enfoque adequado é no sentido de que, ―em contraposição aos 

danos patrimoniais, são extrapatrimoniais aqueles que se traduzem na violação de 

quaisquer interesses não suscetíveis de avaliação pecuniária‖235, afinal, ―só a 

designação ‗extrapatrimonial‘ deixa claro que unicamente terá esta natureza o dano 

sem reflexos no patrimônio do lesado, e isso independentemente de se saber qual 
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foi a origem desse dano: às vezes até pode ser resultado de atentado contra 

coisas‖236, como, por exemplo, a destruição de uma estátua (coisa), bem de valor 

artístico, estético, histórico e paisagístico de uma comunidade, que promove o dano 

físico, bem como violenta valores extrapatrimoniais desta coletividade.  

Esta situação resta perfeitamente ilustrada com o exemplo a seguir. 

Em março deste ano, militantes do grupo extremista islâmico autodenominado 

―Estado Islâmico‖ (EI) começaram a demolir as ruínas da cidade de Nimrud, antiga 

capital do império assírio fundada no século 13 a.C.. Poucos dias depois, 

promoveram a destruição das ruínas da cidade iraquiana de Hatra, fundada durante 

o império parta há mais de dois mil anos, e hoje considerada pela Unesco, órgão da 

ONU, um patrimônio histórico da humanidade. Na semana anterior a este ataque, o 

―EI‖ divulgou um vídeo em que militantes destruíam artefatos assírios em um museu 

em Mosul, cidade localizada a 30 km de Nimrud. Relatos também deram conta de 

que os extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 

8 mil manuscritos.237   

Esta onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou 

revolta entre autoridades e pesquisadores, que afirmavam que os terroristas 

estavam tentando destruir o patrimônio da humanidade. Estes bens materiais 

remontam a história da humanidade, que se vê aos poucos apagada a cada onda de 

ataques. Os danos foram perpetrados contra objetos (bens físicos), mas 

repercutiram em uma esfera extrapatrimonial: na memória da humanidade, que era 

contada pelos objetos destruídos; no estado anímico das pessoas, que se viram 

revoltadas, indignadas, desgostosas. Os efeitos de uma lesão, conforme se observa, 

podem extrapolar os limites da origem do dano.  

Judith Martins-Costa critica a utilização da expressão ―dano moral‖ 

de uma forma genérica, para abarcar todos os tipos de danos extrapatrimoniais. 

Segundo a autora, 
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Em nossa opinião, o mais conveniente seria acabar de vez com 
o uso da expressão ―dano moral‖ em caráter genérico, como o 
faz a doutrina mais recente, para assentar o emprego da 
expressão ―danos extrapatrimoniais‖ como indicativa do gênero 
do qual seriam espécies os ―danos à personalidade‖ e os 
demais danos extrapatrimoniais ante assinalados, inclusive os 
danos morais em sentido próprio, isto é, os que atingem a 
honra e a reputação. Seria alcançada, assim, a reunião numa 
mesma etiqueta – dano extrapatrimonial – das duas definições 
mais correntes na doutrina: a que identifica a área não-
patrimonial com os prejuízos de caráter moral; e a que constrói 
tal definição em termos residuais, reconduzindo à categoria a 
heterogeneidade dos danos, quaisquer que sejam não 
configuráveis em termos patrimoniais.

238
   

 

Assim, a terminologia adequada para se denominar as lesões (ou 

ameaças) de ordem não patrimonial aos bens e direitos transindividuais é ―dano 

extrapatrimonial‖, já que esta não se restringe à consagrada noção individual do 

―dano moral‖; o que confere um espaço mais amplo para acondicionar as variadas 

formas de efeitos não patrimoniais resultantes da violação a direitos transindividuais. 

 

2.4.2 A (in)existência de um dano extrapatrimonial transindividual 

 

Pontuada a questão terminológica, faz-se necessário partir para a 

análise da existência, ou não, de um dano extrapatrimonial transindividual. 

Principiando por colacionar as principais vozes contrárias à aceitação de sua 

existência, faz-se oportuno citar o voto do Ministro Teori Albino Zavascki, ao julgar o 

Recurso Especial 598.281/MG, primeiro julgado do Superior Tribunal de Justiça a 

tratar sobre a temática. 

Em 02 de maio de 2006, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

julgou o Recurso Especial 598.281239, apresentado pelo Ministério Público do Estado 
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de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

nos autos de Ação Civil Pública movida pelo parquet mineiro em face do Município 

de Uberlândia e de empresa imobiliária. Visava-se à paralisação da implantação de 

loteamento e à reparação dos danos causados ao meio ambiente, além de 

indenização em dinheiro a título de danos morais. O TJ/MG, em reexame 

necessário, determinou a exclusão da indenização por danos morais, fixada pela 

sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada réu, à consideração de 

que ―dano moral é todo sofrimento causado ao indivíduo em decorrência de qualquer 

agressão aos atributos da personalidade ou a seus valores pessoais, portanto de 

caráter individual, inexistindo qualquer previsão de que a coletividade possa ser 

sujeito passivo do dano moral.  

O Ministro Teori Zavascki, em seu voto, afirmou: 

 

[...] 2. O dano ambiental ou ecológico pode, em tese, acarretar 
também dano moral – como, por exemplo, na hipótese de 
destruição de árvore plantada por antepassado de determinado 
indivíduo, para quem a planta teria, por essa razão, grande 
valor afetivo. Todavia, a vítima do dano moral é, 
necessariamente, uma pessoa. Não parece ser compatível com 
o dano moral a ideia da ―transindividualidade‖ (= 
indeterminabilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da 
ofensa e da reparação) da lesão. É que o dano moral envolve, 
necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica, afetando ―a 
parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas‖ (Clayton Reis, Os 
Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 236), ―tudo aquilo que molesta gravemente a 
alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais 
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade 
em que está integrado‖ (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª 
ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., p. 
237).   

 

Com o mesmo entendimento, Rui Stoco trata da temática. Ao refutar 

a existência de um ―dano moral coletivo‖, o doutrinador, citado, inclusive, pelo 

Ministro Zavacki, em seu voto, assim se posiciona: 

 

                                                                                                                                                                                     
REsp 598.281/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/05/2006 e publicado no DJ de 
01/06/2006).     
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[...] o primeiro reparo que se impõe é no sentido de que não 
existe ‗dano moral ao meio ambiente‘. Muito menos ofensa 
moral aos mares, rios, à mata Atlântica ou mesmo agressão 
moral a uma coletividade ou a um grupo de pessoas não 
identificadas.  
 
A ofensa moral sempre se dirige à pessoa enquanto portadora 
de individualidade própria; de um vultus singular e único. Os 
danos morais são ofensas aos direitos da personalidade, assim 
como o direito à imagem constitui um direito de personalidade, 
ou seja, àqueles direitos da pessoa sobre ela mesma. 
 
[...] 
 
A Constituição Federal, ao consagrar o direito de reparação por 
dano moral, não deixou margem à dúvida, mostrando-se 
escorreita sob o aspecto técnico jurídico, ao deixar evidente 
que esse dever de reparar surge quando descumprido o 
preceito que assegura o direito de resposta nos casos de 
calúnia, injúria ou difamação ou quando o sujeito viola a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
(art. 5º, incisos V e X), todos estes atributos da personalidade. 
Ressuma claro que o dano moral é personalíssimo e somente 
visualiza a pessoa, enquanto detentora de características e 
atributos próprios e invioláveis. 
 
Os danos mortais dizem respeito ao foro íntimo do lesado, pois 
os bens morais são inerentes à pessoa, incapazes, por isso, de 
subsistir sozinhos. Seu patrimônio ideal é marcadamente 
individual, e seu campo de incidência, o mundo interior de cada 
um de nós, de modo que desaparece com o próprio 
indivíduo.

240
 

   

Em primeiro lugar, o debate acerca da necessidade ou não da 

vinculação do dano moral à dor, ao sofrimento, etc., já fora iniciado anteriormente. 

Em breve trecho, foi dito que o entendimento atual e majoritário, tanto em sede de 

doutrina quanto em sede de jurisprudência, rejeita que o dano moral deve ser 

definido como dor, vexame, tristeza e humilhação. É que ―a dor é uma 

consequência, não é o direito violado‖.241 Neste sentido, Paulo Lôbo ensina que 

 
[...] os direitos da personalidade oferecem um conjunto de 
situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja 
lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de 

                                                           
240

 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 855-857.  

241
 LÔBO, Paulo. Danos morais e direitos da personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil, n. 6, 

p. 79-97, abr./jun. 2011. p. 96.  



75 
 

modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de 
recurso à existência da dor ou do prejuízo.

242
 

 

Maria Celina Bodin de Moraes, em concordância, acentua que ―o 

dano moral, para ser identificado, não precisa [...] causar algum prejuízo a ela [à 

pessoa da vítima]‖.243 De fato, as consequências do dano são relevantes para a 

vítima, mas não para a configuração do dano moral.  

De encontro ao entendimento de Rui Stoco, para quem os direitos 

de personalidade são taxativos, configurando apenas aqueles descritos nos incisos 

V e X do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, José Rubens Morato Leite 

ensina que  

 
[...] os direitos de personalidade manifestam-se como uma 
categoria histórica, por serem mutáveis no tempo e no espaço. 
O direito de personalidade é uma categoria que foi idealizada 
para satisfazer exigências da tutela da pessoa, que são 
determinadas pelas contínuas mutações das relações sociais, o 
que implica a sua conceituação como categoria apta a receber 
novas instâncias sociais.

244
 

 

Desta feita, não se pode frear a aceitação da existência de danos 

extrapatrimoniais contra coletividades ao argumento de que não há um atributo da 

personalidade previamente previsto no texto constitucional que ampare a existência 

dessa modalidade de danos. A tipicidade aberta dos direitos da personalidade, 

ajustada à cláusula geral da dignidade humana, abriga a satisfação plena da pessoa 

humana diante de quaisquer mudanças sociais que possam vir a ferir os direitos da 

personalidade de indivíduos, bem como sua dignidade. Afinal, a recusa à tutela de 

atributos não previstos no texto constitucional vai de encontro ao que a própria 

Constituição Federal apregoa.245  
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A consagração da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

social como princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 ―passa a 

sujeitar o exercício de qualquer situação jurídica subjetiva [...] ao respeito dos 

múltiplos aspectos da personalidade de todos aqueles sobre os quais este exercício 

possa se refletir‖.246 Neste viés, Pietro Perlingieri adverte sobre a insuficiência da 

tipicidade fechada dos direitos subjetivos no Direito Braasileiro: 

 
A personalidade humana deve ser considerada antes de tudo 
como um valor jurídico, insuscetível, pois, de redução a uma 
situação jurídica-tipo ou um elenco de direitos subjetivos 
típicos, de modo a se proteger eficaz e efetivamente as 
múltiplas e renovadas situações em que a pessoa venha a se 
encontrar, envolta em suas próprias e variadas circunstâncias. 
Daí resulta que o modelo do direito subjetivo tipificado, adotado 
pelo Codificador brasileiro, será necessariamente insuficiente 
para atender às possíveis situações subjetivas em que a 
personalidade humana reclame tutela jurídica.

247
 

 

Pois bem. Superada a tese defendida por Rui Stoco quanto à 

necessidade de vinculação de indenização por danos morais apenas a indivíduos, 

passa-se à análise da existência destes danos com base na afronta à dignidade 

humana.  

O entendimento atual é no sentido de averiguar se o ato ilícito 

lesionou a dignidade humana do sujeito. E, pacificado este novo entendimento, 

ainda assim persiste a possibilidade da existência do dano extrapatrimonial 

transindividual. Deve-se adiantar, porém, que a sua configuração não está vinculada 

à lesão a dignidade de uma ou de várias pessoas. E mesmo que estivesse vinculada 

a isto, restaria perfeitamente caracterizado. É que o dano extrapatrimonial a bens e 

interesses transindividuais atinge a dignidade de um indivíduo isolado. Antes de 

aprofundar esta assertiva, impende esboçar o alcance da noção de dignidade da 

pessoa humana: 
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Pelo fato de a dignidade da pessoa encontrar-se ligada à 
condição humana de cada indivíduo, não há como descartar 
uma necessária dimensão comunitária (ou social) desta mesma 
dignidade de cada pessoa e de todas as outras pessoas, 
justamente por serem todos iguais em dignidade e direitos (na 
iluminada fórmula da Declaração Universal de 1948) e pela 
circunstância de nesta condição conviverem em determinada 
comunidade ou grupo. O próprio Kant – ao menos assim nos 
parece – sempre afirmou (ou, pelo menos, sugeriu) o caráter 
intersubjetivo e relacional da dignidade da pessoa humana, 
sublinhando inclusive a existência de um dever de respeito no 
âmbito da comunidade dos seres humanos.

248
   

 

De fato, os contornos da dignidade de uma pessoa não estão 

alinhados à sua esfera individual. Seu perímetro ultrapassa a dimensão particular do 

indivíduo para comportar uma dimensão social e comunitária. O desenho é maior. É 

certo que quando a dignidade de uma pessoa é atingida, exclusivamente este 

indivíduo sentirá os efeitos desta lesão. Mas não é necessário que o ataque seja 

perpetrado contra esta pessoa, basta que ele alcance os contornos da dignidade 

deste sujeito. Em termos mais claros, a dignidade ultrapassa a pele do sujeito e se 

alastra. Como constata Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

 
Ora, desde o último século que a compreensão da dignidade 
humana tem sido referida a novas e relevantíssimas projeções, 
concebendo-se o indivíduo em sua integralidade e plenitude, 
de modo a ensejar um sensível incremento no que tange às 
perspectivas de sua proteção jurídica no plano individual, e, 
também, na órbita coletiva. É inegável, pois, o reconhecimento 
e a expansão de novas esferas de proteção à pessoa humana, 
diante das realidades e interesses emergentes na sociedade, 
que são acompanhadas de novas violações de direitos.

249
  

 

Torna-se esclarecedor apresentar um exemplo pertinente que ilustra 

a amplitude da dimensão da dignidade humana. Em 27 de janeiro de 2013, 241 

pessoas morreram e 623 ficaram feridas em virtude de um incêndio ocorrido em uma 
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casa noturna, a boate Kiss, localizada na cidade gaúcha de Santa Maria. O incêndio 

foi causado por um sinalizador, que foi acesso durante a apresentação de uma 

banda. A imprudência e as más condições de segurança do local vitimaram 

fatalmente mais de duas centenas de pessoas e feriu várias outras.250  

A tragédia chocou o País e o mundo, sendo notícia durante meses 

em diversos veículos de comunicação. Milhares de pessoas ficaram comovidas e 

prestaram apoio e solidariedade aos familiares das vítimas. A angústia tomou conta 

de todo o País, que foi assolado por um clima de mal-estar generalizado; o bem-

estar coletivo e o nível de paz e tranquilidade da sociedade foram diminuídos. A 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ingressou no Fórum de Santa 

Maria com a Ação Civil Pública, que requeria indenização por dano morais 

individuais e coletivos, danos materiais, lucros cessantes, pensão, alimentos, auxílio-

funeral, despesas com atendimento médicos e psicológicos e ainda danos estéticos 

causados em frequentadores da casa noturna.251 

A comoção ultrapassou os limites territoriais da cidade de Santa 

Maria e alcançou o mundo, pois a tragédia atingiu o espírito coletivo, violando os 

valores fundamentais compartilhados pela sociedade. Cada indivíduo que se viu 

aflito, angustiado, pesaroso, embora não tenha figurado como uma das vítimas, nem 

fosse familiar de alguma(s) dela(s), teve sua dignidade atingida. É que a dignidade 

humana ―[...] no seu significado essencial, tem também uma pretensão universalista, 

simbolizando o tecido que mantém a família humana unida‖.252 Luís Roberto Barroso 

enumera três objetivos da dignidade humana, em seu aspecto transindividual: 

 
A dignidade como valor comunitário enfatiza, portanto, o papel 
do Estado e da comunidade no estabelecimento de metas 
coletivas e de restrições sobre direitos e liberdades individuais 
em nome de certa concepção de vida boa. [...] O valor 
comunitário, como restrição sobre a autonomia pessoal, busca 
sua legitimidade na realização de três objetivos: 1. A proteção 
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dos direitos e da dignidade de terceiros; 2. A proteção dos 
direitos e da dignidade do próprio indivíduo; e 3. A proteção de 
valores sociais compartilhados.

253
        

 

A morte do outro, ainda mais nas circunstâncias em que ocorreu no 

caso citado, repercute, em maior ou menor grau, na esfera íntima dos demais 

semelhantes (excetuando-se, obviamente, indivíduos com patologias psicológicas 

que privam o sujeito de ter empatia com o outro). A solidariedade, enquanto atributo 

ético, social, humano, interliga as pessoas.254 A dor do outro também é a nossa dor, 

afinal, ―quem habita este planeta não é o Homem, mas os homens. Pluralidade é a 

lei da terra‖.255 Em atenção aos novos imperativos sociais, Anderson Schreiber 

chama a atenção:  

 
Há uma conscientização crescente e generalizada de que os 
indivíduos têm o dever de serem solidários, protegendo-se 
mutuamente. É sob esta lente solidária que o pensamento 
contemporâneo vê a dignidade humana, como dignidade de 
cada indivíduo em face também dos demais indivíduos (e não 
apenas do Estado), como igual dignidade de todas as pessoas, 
como igual dignidade social (pari dignità sociale).

256
 

 

A dignidade humana também é atingida quando são cometidos 

ataques contra os direitos transindividuais. Neste sentido, ao tratar sobre os 

interesses difusos, Néstor Cafferatta assevera que a proteção ao meio ambiente, 

―cuyo fin mediato no es el cuidado de la Naturaleza por sí misma (aunque 
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comprensivo de los valores culturales), sino el cuidado del hombre y el 

afianzamiento de su dignidad mediante la satisfacción de sus necesidades 

vitales‖.257 Ou seja, a higidez da dignidade humana está condicionada à satisfação 

de necessidades humanas coletivas, na medida em que 

 
existe um interés legítimo grupal em satisfacer [...] no 
solamente em relación com los recursos naturales, sino 
también em orden a las sensaciones psicológicas, estéticas y 
estados de ánimo em función de la belleza del paisaje, la 
tranquilidad del entorno y el equilibrio natural de la convivencia 
social.

258
 

 

Desta feita, demonstrou-se que ainda que existisse a necessidade 

de afronta à dignidade de alguém para que nascesse um dano extrapatrimonial 

transindividual, este restaria caracterizado, conforme aclarado anteriormente. O 

reconhecimento jurídico de um patrimônio imaterial coletivo está configurado pela 

carga axiológica trazida pela Carta Magna de 1988, que, atenta à natureza humana, 

declara, através de princípios e objetivos, uma tutela que ultrapassa o indivíduo e 

contempla toda a coletividade.259      

Prosseguindo com os argumentos que refutam o entendimento do 

Ministro Teori Zavascki, retro colacionado, impende mencionar uma específica 

legislação infraconstitucional. O artigo 1º da Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985 (Lei 

da Ação Civil Pública) é claro ao pronunciar não só a existência de um dano moral 

coletivo, como, por consequência lógica e jurídica, a responsabilidade dos agentes 

em caso de sua ocorrência. Para tanto, elenca diversos interesses de natureza 

transindividual, dentre os quais, no inciso I, repousa o meio-ambiente:   
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Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais 
e patrimoniais causados:  
 
I – ao meio-ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;  
V – por infração da ordem econômica;  
VI – à ordem urbanística;  
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, éticos ou 
religiosos; 
VIII – ao patrimônio público e social 

 

Referida lei, que é, inclusive, anterior à Constituição Federal de 

1988, está mais de acordo com esta do que os votos dos ministros, proferidos 

dezoito anos após a sua promulgação. Os valores fundantes trazidos pela Carta 

Magna de 1988 abraça a existência do dano extrapatrimonial transindividual, tendo 

em vista que a Constituição Federal confere uma ampla tutela da dignidade da 

pessoa humana, não apenas em seu aspecto individual, mas também nos aspectos 

coletivo e social. A proteção conferida a entes difusos e coletivos beneficia cada 

sujeito, afinal, ―[...] em uma sociedade como a atual, torna-se difícil individuar um 

interesse particular que seja completamente autônomo, independente, isolado do 

interesse dito público‖260, sobretudo, em se tratando do meio-ambiente, sem o qual 

nenhum indivíduo sobrevive. Afora isso, a literalidade do texto é clara ao reconhecer 

a sua existência, não sendo necessária a aposição de um artigo anterior a este, que 

determine: ―Fica estabelecida a existência do dano moral coletivo‖.     

Yussef Said Cahali, citado pelo Ministro Teori Zavascki, em seu voto, 

para justificar a necessária vinculação do dano moral a uma pessoa individualizada, 

reconhece, em obra mais atualizada, o acerto em se desvincular o dano moral dos 

contingentes exclusivamente subjetivos da pessoa humana. Mais que isso, passa a 

considerar o dano moral através de seus efeitos, que podem atingir até mesmo 

coletividades: 

 
Esvaindo-se paulatinamente o dano moral, na sua versão mais 
atualizada, de seus contingentes exclusivamente subjetivos de 
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―dor‖, ―sofrimento‖, ―angústia‖, para projetar objetivamente os 
seus efeitos de modo a compreender também as lesões à 
honorabilidade, ao respeito, à consideração e ao apreço social, 
ao prestígio e à credibilidade nas relações jurídicas do 
cotidiano, de modo a afirmar-se a indenizabilidade dos danos 
morais infligidos às pessoas jurídicas ou coletivas, já se 
caminha, com fácil trânsito, para o reconhecimento da 
existência de danos morais reparáveis causados à 
coletividade.

261
  

 

Ao demonstrar a sua nova concepção sobre a indenizabilidade dos 

danos morais, o autor apenas não logrou êxito ao afirmar que o seu reconhecimento 

perante coletividades caminha com fácil trânsito. É que advogados, magistrados, 

professores, estudiosos, juristas, enfim, persistem em utilizar uma metodologia 

individualista, materialista e conservadora, em contraste óbvio com a legalidade 

constitucional. Tanto é verdade que, em resposta ao argumento de que o dano 

moral coletivo está disciplinado no artigo 1º da LACP, o Tribunal de Justiça, em sede 

de reexame necessário, sustentou: 

 
[...] o artigo 1º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), 
apenas determina que nos casos de ocorrência de dano moral 
ou patrimonial causados nas hipóteses relacionadas, a ação 
reger-se-á pelos dispositivos da LACP, não cabendo a 
interpretação inversa, com o fim de tornar o dano moral 
indenizável em todas as hipóteses descritas nos incisos I a V 
do artigo 1º da referida lei.       

 

Carece de lógica tal interpretação. Conforme dito anteriormente, não 

há necessidade da colocação de um dispositivo que determine expressamente a 

existência do dano moral coletivo, se já existe um dispositivo que prevê 

responsabilização em caso de sua ocorrência. Faz-se necessário relembrar o 

terceiro pressuposto da doutrina do direito civil na legalidade constitucional – 

mencionado no primeiro capítulo –, que propõe a necessidade da adoção de ―uma 

renovada teoria da interpretação jurídica com fins aplicativos‖. Adverte Carlos 

Alberto Bittar: 

 
[...] a interpretação deve perfazer-se não pela letra do texto, 
mas pelo espírito da Carta, ou seja, em consonância com a sua 
índole e a natureza de seus comandos, que, pelo porte das 
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mudanças ditadas, está a impor a reformulação de todo o 
direito posto no Código Civil vigente e em leis outras de cunho 
privado, que ora integram ainda o elenco das normas 
individualistas, paternalistas e não intervencionistas que 
figuram em nosso ordenamento, inspiradas por ideais ora 
superadas.

262
  

 

Carece o intérprete de ―propor uma interpretação das disposições 

normativas no que se refere à hierarquia das fontes e dos valores, em uma acepção 

necessariamente sistemática e axiológica‖.263 E não se pode negar que os valores 

trazidos pela Constituição Federal de 1988 proclamam a defesa dos bens e 

interesses trazidos nos incisos do artigo 1º da LACP. Os institutos do dano moral e 

da responsabilidade civil possuem mais eficácia e aplicabilidade quando 

interpretados de forma a abarcar a tutela de direitos transindividuais. Desta feita, tais 

institutos permanecerão vivos e atualizados, na medida em que estão em sintonia 

com os valores constitucionais.264 Hugo Nigro Mazzilli anui com este entendimento: 

 
[...] originariamente, o objeto da LACP consistia na disciplina da 
ação pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. Mas, como já 
anotamos, a legislação subsequente ampliou gradativamente o 
objeto da ação civil pública. Diante, porém, das inevitáveis 
discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a ação civil 
pública da Lei n. 7.347/85 também alcançaria ou não os danos 
morais, o legislador resolveu explicitar a mens legis. A Lei n. 
8.884/94 introduziu uma alteração na LACP, segundo a qual 
passou a ficar expresso que a ação civil pública objetiva a 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a 
quaisquer dos valores transindividuais de que cuida a lei.

265
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Quedam, pois, insubsistentes os argumentos utilizados para refutar 

a existência de danos extrapatrimoniais transindividuais. Uma interpretação civil 

constitucional do instituto do dano moral fundamenta a sua existência. ―Não somente 

no conteúdo os direitos privados se estão transformando, mas, também, na técnica 

para seu exercício‖.266   

Superada a tese que defende a inexistência do dano 

extrapatrimonial transindividual, tratemos, a partir deste ponto, da conceituação 

desta modalidade de dano. Inicialmente, é de bom alvitre trazer o conceito de dano 

coletivo para, em seguida, apresentar o conceito de dano extrapatrimonial 

transindividual. 

Jorge Bustamante Alsina ensina que dano coletivo é: 

 
[...] el experimentado por un conjunto de personas que sufren 
un perjuicio a un interés común o grupal. Es el caso de los 
llamados ―intereses difusos‖, cuya titularidad de sujetos 
integrantes de grupos o clases ligadas em virtud de igual 
pretensión de goce, por parte de cada uno de ellos, de una 
misma prerrogativa sobre el bien indivisiblemente idóneo para 
satisfacer necesidades comunes. El bien jurídico que resulta 
afectado en integridad, sirve para satisfacer por igual un 
fragmento o porción del interés que atañe a cada individuo del 
grupo o clase social.

267
 

 

Não se diferencia neste trecho, danos coletivos de ordem patrimonial 

e danos coletivos de ordem não patrimonial. Apenas é consignada a existência de 

danos que atingem, a um só golpe, mais de um indivíduo. De modo semelhante, 

Matilde Zavala de Gonzales assevera:     

 
Daño colectivo es el que surge a raíz de la lesión a um interés 
de esta naturaleza. Y colectivo es la calidad que ‗tiene la virtud 
de recoger o reunir‘, por consiguiente, se trata de um factor 
aglutinante, que permite reconocer um daño que se podría 
considerar único intrísecamente, em el cual el elemento 
afectado es de sustancia comunitaria o grupal, y que llega a los 
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sujetos individuales ‗de rebote‘ e indivisiblemente, por la 
inserción en el conjunto.

268
 

 

Matilde Zavala, além de conceituar o dano coletivo, ressalta que um 

sujeito, individualmente considerado, recebe de rebote o dano perpetrado contra a 

coletividade. Cada indivíduo que compõe aquela coletividade atingida também é 

vítima do dano, recebendo, indivisivelmente, a lesão. Mas, conforme alerta Gabriel 

A. Stiglitz, ―o dano coletivo não resulta da simples soma de uma série de 

menoscabos individuais. Tem uma entidade grupal autônoma, na medida que afeta 

simultânea e coincidentemente a comunidade que foi vítima indiscriminada da 

lesão‖.269 

 
A comunhão é indivisível; entre os destinos dos interessados, 
por força das mais variadas circunstâncias, instaura-se uma 
união tão firme, que a satisfação de um só implica de modo 
necessário a satisfação de todos; e, reciprocamente, a lesão de 
um só constitui, ipso facto, lesão a inteira coletividade.

270
 

 

Ciente da existência de um dano coletivo, parte-se para a definição 

de um ataque, desta natureza, à seara não patrimonial de uma coletividade. 

Cafferatta leciona: ―Concordantemente, se ha definido el daño moral colectivo o 

grupal como la conculcación de intereses extrapatrimoniales plurales de un 

estamento o categoría de personas, cuya ligazón puede ser, esencialmente, 

subjetiva u objetiva.‖271 

Carlos Alberto Bittar Filho, precursor do estudo da temática no 

Brasil, o define como:  
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[...] a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, 
ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de 
valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-
se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de 
uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente 
considerado, foi agredido de maneira absolutamente 
injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em 
última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto 
imaterial. Tal como se dá na seara de dano moral individual, 
aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, 
devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da 
violação (damnum in re ipsa).

272
    

 

Semelhantemente ao que acontece com o dano extrapatrimonial 

individual (apenas neste aspecto) não há necessidade não só da prova de culpa, 

como também da comprovação de dor ou de sofrimento por parte da coletividade. 

Não carece averiguar se cada membro daquele conjunto de pessoas sentiu-se 

agredido psicologicamente, repercutindo em dores na alma.273 O dano 

extrapatrimonial transindividual ―[...] no requiere prueba específica alguna em cuanto 

ha de tenérselo por demonstrado por el sólo hecho de la acción antijurídica y la 

titularidad del accionante‖.274 

Corroborando esta tese, André de Carvalho Ramos expõe que ―o 

ponto chave para a aceitação do chamado dano moral coletivo está na ampliação de 

seu conceito, deixando de ser o dano moral um equivalente da dor psíquica, que 

seria exclusividade de pessoas físicas.‖275 E continua: 

 
Devemos ainda considerar que o tratamento transindividual aos 
chamados interesses difusos e coletivos origina-se justamente 
da importância destes interesses e da necessidade de uma 
efetiva tutela jurídica. Ora, tal importância somente reforça a 
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necessidade de aceitação do dano moral coletivo, já que a dor 
psíquica que alicerçou a teoria do dano moral individual acaba 
cedendo lugar, no caso do dano moral coletivo, a um 
sentimento de desapreço e de perda de valores essenciais que 
afetam negativamente toda uma coletividade.

276
 

 

A simples lesão injusta ao conjunto de valores (constitucionalmente 

protegido que são) de uma coletividade de pessoas acarreta em dano 

extrapatrimonial daquela comunidade de indivíduos. Não há necessidade, a exemplo 

do que ocorre na identificação de um dano moral individual, de identificar 

sentimentos negativos na vítima para a constatação do dano moral. As 

consequências desfavoráveis podem ocorrer. Elas não estão vinculadas 

necessariamente à existência do dano extrapatrimonial. E em relação a danos não 

patrimoniais perpetrados contra grupos, a lógica é a mesma.  

Prosseguindo com as definições, a fim de trazer à baila uma 

conceituação mais completa e plural desta modalidade de danos, colaciona-se a 

definição deste instituto para Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

 
O dano moral coletivo corresponde à lesão injusta e intolerável 
a interesses ou direitos titularizados pela coletividade 
(considerada em seu todo ou em qualquer de suas expressões 
– grupos, classes ou categorias de pessoas), os quais 
possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens 
fundamentais para a sociedade.

277
 

 

Constata-se, com mais essa definição, o entendimento de que não 

apenas valores individuais são tutelados, mas sim bens e interesses transindividuais. 

Tal tutela é contida não só no âmbito constitucional, mas também no seara 

infraconstitucional. Ressalte-se a variedade desta transindividualidade. Trata-se de 

uma coletividade variante, com tamanhos e integrantes diversificados: grupos de 

negros, homossexuais, judeus; classe de garimpeiros, garis; habitantes de uma 

comunidade em uma pequena cidade; habitantes de um país, etc.  
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Cafferatta aponta como os direitos transindividuais são afetados e o 

momento em que isto ocorre: 

 
[...] el interés difuso o común resulta afectado cuando la calidad 
de vida sufre el impacto de la actividad humana individual o 
colectiva. El daño ambiental recae entonces em el patrimônio 
cultural si los bienes dañados son la obra artística, paisajística, 
urbanística o arquitectónica, que es común a una colectividad, 
ocasionando un daño moral colectivo al privar a um grupo 
social de lãs sensaciones y datisfacciones espirituales 
indispensables para el mantenimiento y mejora de la calidad de 
vida.

278
  

 

Em continuação, Ricardo Luís Lorenzetti confirma a possibilidade de 

que grupos sofram lesões, de variados tipos: 

 
Os grupos podem sofrer danos, como tais, e dar origem a 
pretensões ressarcitórias. Na medida em que se reconhecem 
bens coletivos, há também um dano dessa categoria derivado 
da lesão desse bem. A titularidade da pretensão ressarcitória 
não é individual porque o bem afetado não o é; é grupo no 
caso em que se tenha concedido a um grupo a legitimação 
para atuar ou, ainda, que se houve difusão.

279
  

 

Sob uma perspectiva constitucional do Direito Civil, Pietro Perlingieri 

confirma essa possibilidade aventada por Ricardo Lorenzetti: 

 
A tutela da personalidade não é orientada apenas aos direitos 
individuais pertencentes ao sujeito no seu precípuo e exclusivo 
interesse, mas, sim, aos direitos individuais sociais, que têm 
uma forte carga de solidariedade, que constitui o seu 
pressuposto e também o seu fundamento. Eles não devem 
mais ser entendidos como pertencentes ao indivíduo fora da 
comunidade na qual vive, mas, antes, como instrumentos para 
construir uma comunidade, que se torna, assim, o meio para a 
sua realização.

280      
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Afinal, o interesse social e coletivo também é o interesse individual, 

na medida em que a realização do indivíduo depende também do bem-estar da 

coletividade na qual ele está inserido. Deve-se ter em conta que a salvaguarda dos 

bens e direitos transindividuais é também interesse direto de um indivíduo. O 

desrespeito a estes interesses transindividuais afeta, de rebote, os sujeitos 

individuais.  

Um meio ambiente ecologicamente equilibrado, por exemplo, é uma 

conditio sine qua non para a sobrevivência humana. O indivíduo, enquanto 

consumidor, vê-se atingido em caso de desrespeito perpetrado contra uma massa 

de consumidores; a ausência da probidade administrativa, seja no âmbito municipal, 

estadual ou federal, afeta os interesses particulares de uma pessoa. Acerca da 

importância dos interesses transindividuais, bem como de sua necessária 

desvinculação dos direitos individuais, Cafferatta leciona 

 
[...] em un mundo amenazado por el riesgo de extinción o de 
detrimento significativo para la vida, se desdibuja y rectifica la 
calidad ‗personal‘ o ‗propia‘ de ciertos intereses. Estos no 
‗pertenecen al sujeto en el sentido clásico (como algo 
estrictamente suyo), y sí sólo de um modo diluido, 
desparramado entre él y muchos otros. Su titularidad se 
fragmenta entre una cantidad de indefinidos sujetos 
particulares, a veces com potencial repercusión em seres 
todavía inexistentes (el llamado ‗daño a la tercera generación‘) 
y saltando, em suma, tempos y fronteras [...]

281
 

 

É importante consignar, outrossim, o alastramento do conceito de 

sujeito de direito, que passou a abarcar grupos, comunidades e coletividades. Existe 

uma corrente doutrinária antiga que já defendia esse alastramento do conceito de 

sujeito de direito. Savatier e Josserand eram apartidários desta corrente, que era 

 
[...] consciente da necessidade de garantir especial atenção à 
pessoa humana, particularmente em tudo o que diga respeito à 
sua natureza, frágil e vulnerável, entendeu que seria mais útil 
ultrapassar o conceito de sujeito de direitos, aquele que vimos 
denominados ―indivíduo‖, em direção á proteção ampla, geral e 
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irrestrita da pessoa humana, sob a perspectiva de que o Direito 
existe para proteger as pessoas, e não o contrário.

282
 

 

Prosseguindo com a análise do REsp 598.281 em voto vencido, o 

Ministro Luiz Fux, promovendo uma importante contribuição para a temática, 

assentou que ―o advento do novel ordenamento jurídico constitucional – no que 

concerne à proteção ao dano moral – possibilitou ultrapassar a barreira do indivíduo 

para abranger o dano extrapatrimonial à pessoa jurídica e à coletiva‖.  

Por fim, a Egrégia Primeira Turma decidiu, por maioria dos votos, 

negar provimento ao recurso especial, consignando a impossibilidade de uma 

coletividade sofrer dano moral.283     

A necessidade de ampliação do conceito de dano extrapatrimonial 

está umbilicalmente ligada a uma leitura civil-constitucional dos institutos do direito 

civil. É que a adequação de mecanismos jurídicos já existentes a uma nova 

realidade tutelada pela Carta Magna é a marca de uma doutrina do direito civil na 

legalidade constitucional. Maria Celina Bodin ensina que são: 

 
[...] características essenciais do direito civil-constitucional: a 
prevalência das situações existenciais em relação às situações 
patrimoniais (ou a subordinação destas àquelas); a 
preocupação com a historicidade e a relatividade na 
interpretação-aplicação do direito; e a prioridade da função dos 
institutos jurídicos em relação à sua estrutura.

284
    

 

Já foi estudado no capítulo pretérito o princípio da socialidade, que 

implementou o dever de atendimento da função social. Os institutos jurídicos 
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também possuem uma função social. A sua estrutura deve ser composta de forma a 

corresponder aos anseios constitucionais. Sobre isto, Pietro Perlingieri propõe: 

 
A doutrina do direito civil na legalidade constitucional, portanto, 
impõe [que se redefina] [...] os fundamentos, as rationes e 
assim as extensões dos institutos, ressaltando-lhes seus perfis 
funcionais; adequar as técnicas e os conceitos tradicionais e 
sobretudo renovar funditus a argumentação jurídica, propondo 
uma teoria da interpretação respeitosa da legalidade 
constitucional.

285
  

 

Quanto à possibilidade de ocorrência de dano extrapatrimonial 

transindividual, conforme visto nos tópicos anteriores, o Direito Brasileiro não dá 

mais margem a dúvidas: deve-se, sim, acolher a necessidade de se tutelar 

interesses transindividuais frente a lesões de caráter extrapatrimonial. 

Primeiramente, porque a Constituição Federal de 1988 assegura, através do art. 5º, 

nos incisos V e X286, a possibilidade de indenização por dano – ainda que 

exclusivamente – moral.  

A nível infraconstitucional, a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor alterou a redação do art. 1º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85) e introduziu no ordenamento jurídico brasileiro inciso VI, no art. 6º, que 

determina ―a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos‖. Outrossim, em seu art. 110, determinou que se 

acrescentasse o inciso IV ao art. 1º da Lei de Ação Civil Pública, a partir daí, referido 

diploma legal sofreu significativa mudança, no sentido de abranger a 

responsabilidade do infrator pelos danos morais causados a quaisquer dos valores e 

direitos transindividuais amparados pela referida legislação: 

 
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: 
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 CF/88, art. 5º: 
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[...] 
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I – ao meio-ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 
IV – a qualquer outro interesse difuso e coletivo; 
V – por infração da ordem econômica; 
VI – à ordem urbanística; 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos. 
VIII – ao patrimônio público e social. (Grifo nosso). 

     

Se o ordenamento prevê a responsabilidade por danos morais 

causados a qualquer interesse difuso e coletivo, não restam dúvidas de que a 

coletividade pode, sim, ser alvo de lesões extrapatrimoniais. Insta salientar que os 

interesses coletivos e difusos tutelados não se restringem ao âmbito do direito do 

consumidor. Embora tenha sido o Código de Defesa do Consumidor o responsável 

por inserir, através de seu texto, a proteção a tais interesses indeterminados, a 

ordem se espraia para todo o bojo jurídico, uma vez que o CDC acrescentou tal 

dever de tutela na LACP, instrumento responsável por promover a defesa de direitos 

e interesses de amplos titulares, em todas as searas da sociedade (como meio 

ambiente, ordem urbanística, bens e direitos de valor artístico, estético histórico, 

turístico e paisagístico, etc.).287  
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 A ampliação dos danos passíveis de ressarcimento reflete-se destacadamente na abrangência da 
obrigação de reparar quaisquer lesões de índole extrapatrimonial, em especial as de natureza 
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configurar lesão a interesses juridicamente protegidos, de caráter extrapatrimonial, titularizados por 
uma determinada coletividade. Ou seja, adquiriu expressivo relevo jurídico, no âmbito da 
responsabilidade civil, a reparação do dano moral coletivo (em sentido lato). 
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CAPÍTULO III – INTERPRETAÇÃO CIVIL-CONSTITUCIONAL DA 

REPARABILIDADE DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL 

 

3.1 OS PRESSUPOSTOS OBSOLETOS E OS NOVOS PARÂMETROS PARA SE 

REPARAR: O ALASTRAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

A ideologia liberal e individualista construiu um sistema de 

responsabilidade que se fundava no mau uso da liberdade individual, concedendo, 

por consequência, um amplo espaço à atuação dos particulares:288  

 
El hombre puede decidir libremente de qué modo desea alterar su 
entorno, pero, como el acto es libertad hecha realidade, hay que 
responder de él, y esta responsabilidade culmina em el deber de 
evitar por completo las consecuencias danosas de um inadecuado 
uso de la liberdad.

289
 

 

Assim, erguiam-se três pressupostos para que a vítima de um dano 

pudesse obter reparação: o dano, a culpa e o nexo causal. Esta tríade de requisitos 

tinha por objetivo conter a avalanche de ações indenizatórias nas cortes judiciais, 

uma vez que estes filtros da responsabilidade civil elevavam a dificuldade de se 

obter a reparação por um dano sofrido.290  

O estágio atual da responsabilidade civil, na lição de Anderson 

Schreiber, adveio de uma erosão dos filtros tradicionais. É que fica estampada a 

relativa perda da importância de dois requisitos tradicionais: a prova da culpa e a 
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da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 12).    
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prova do nexo causal.291 O desenvolvimento de atividades novas no âmbito da vida 

privada e também no plano público ampliou o grau de complexidade da sociedade, 

sobretudo em virtude do desenvolvimento tecnológico e da perene inserção de 

máquinas e de aparelhos dotados de periculosidade;292 ―[...] o desenvolvimento do 

capitalismo industrial e a proliferação de acidentes ligados às novas tecnologias [...] 

intensificou-se ao extremo, atraindo a intolerância social e a rejeição do próprio 

Poder Judiciário‖.293 A tendência da objetivação da responsabilidade civil, então, 

adveio da preocupação com a proteção a vítimas de acidentes. José Fernando de 

Castro Farias explica o gérmen da responsabilidade civil objetiva ocorrida nos 

ambientes laborais: 

 
A teoria tradicional condicionava a responsabilidade civil à existência 
da falta, exigindo-se do operário, para obtenção da reparação do 
dano, provar que o acidente fora resultado de uma imprudência 
cometida pelo empregador. Essa abordagem obedecia a uma lógica 
individualista e tornava-se incompatível com a complexidade das 
práticas industriais, em que o risco de acidente era cada vez maior, 
de forma que a visão tradicional passa a ser considerada 
completamente injusta em relação aos operários, a quem se impunha 

a necessidade de uma prova impossível.
 294    

 

Um dos pressupostos para a obrigação de indenizar, qual seja, a 

culpa  

 
[...] mostrava-se um elemento de dificílima comprovação. Sua 
aferição impunha aos juízes tarefa extremamente árdua, 
representada por exercícios de previsibilidade do dano e análises 
psicológicas incompatíveis com os limites naturais da atividade 
judiciária, a exigir do magistrado quase uma capacidade divina [...].

295
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Já a prova da culpa, acunhada de probatio diabólica, figurava-se 

―verdadeiramente odiosa diante do [...] desconhecimento [da vítima] sobre o 

maquinismo empregado, da sua condição de vulnerabilidade no momento do 

acidente e de outros tantos fatores‖,296 afinal, ―como um operário que se feriu 

durante o seu trabalho pode demonstrar a culpa do patrão? Como um viajante que, 

no curso de um trajeto efetuado em estrada de ferro, cai sobre a via, pode provar 

que os empregados tinham negligenciado no fechamento da porta, logo depois da 

partida da última estação?‖297  

A multiplicação das formas de o indivíduo e de grupos de indivíduos 

sofrerem danos vem aumentando diariamente. Os avanços tecnológicos e o 

surgimento de teias cada vez mais complexas de relacionamentos proporcionam a 

criação de maneiras mais criativas de ataques a bens jurídicos tutelados. Em 

consequência disso, tem-se ampliado a área de atuação da responsabilidade civil, 

que se alastra no intuito de abarcar todas as possibilidades de reparação às vítimas 

que sofrem toda sorte de golpes. Sobreveio, sob essa nova ótica, a crescente 

objetivação da base da responsabilidade civil, que passou a pôr no centro das 

preocupações a pessoa da vítima.298          

No Brasil, antes mesmo da promulgação da CF/1988, legislações 

especiais trouxeram a responsabilidade civil objetiva, como a Lei de Estradas de 

Ferro (Decreto nº 2.681/12), o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) e a 

Lei nº 6.453/77, relativa às atividades nucleares.299 A chegada da nova Carta Magna 

confirmou a tendência de objetivação da responsabilidade civil, na medida em que 
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institui o risco, em determinadas situações, como fundamento da teoria da 

responsabilidade sem culpa300 (art. 7º, XXVIII; art. 21, XXIII; art. 37, § 6º).301   

O Novo Código Civil, em seu artigo 927, parágrafo único, previu uma 

cláusula geral de responsabilidade objetiva nas atividades de risco: 

 
Art. 927. [...] 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 

 

 Assim, ―a teoria do risco passou, ao lado da culpa, a compor o 

Código como esteio de responsabilidade no campo privado e, também, no plano da 

responsabilidade do Estado (CF, arts. 21, XXIII, c, e 37, § 6º)‖.302 Há quem sustente, 

contudo, que ―a responsabilidade subjetiva continua sendo o fundamento básico de 

toda a responsabilidade civil: o agente só será responsabilizado, em princípio, se 

tiver agido com culpa‖.303  

Uma leitura civil-constitucional do Código Civil de 2002, porém, 

espanta a ideia da prevalência da culpa no sistema brasileiro. A rigor, o parágrafo 

único do artigo 927 do CC/2002 não especifica todas as situações em que haverá 

obrigação de reparar independentemente de culpa. Ao estabelecer ―quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem‖, o legislador deixa a norma aberta, indeterminando seu 

enunciado. Desta feita, confere discricionariedade ao julgador, ampliando o leque de 

possibilidades de interpretações, uma vez que as atividades abrangidas pelo 
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dispositivo legal são imprecisas, devendo o juiz, no caso concreto, determinar se a 

atividade é contemplada pela responsabilidade civil objetiva. Sobre o caráter residual 

da responsabilidade subjetiva, Anderson Schreiber se posiciona: 

 
Ao exigir a participação da discricionariedade jurisdicional na ampla 
tarefa de definir as atividades sujeitas à sua incidência, a aludida 
norma retirou, a um só tempo, a condição excepcional e o caráter ex 
lege, ainda então atribuídos à responsabilidade objetiva na cultura 
jurídica nacional.  

 

Maria Celina Bodin de Moraes corrobora com este entendimento, 

afirmando que ―tantas são as hipóteses de responsabilidade que independem de 

culpa‖304 e acrescenta:  

 
[...] inteiras searas do direito de danos, antes vinculadas à culpa, hoje 
cumprem o objetivo constitucional de realização da solidariedade 
social, através da ampla proteção aos lesados, cujos danos sofridos, 
para sua reparação, independem completamente de negligência, 
imprudência, imperícia ou mesmo da violação de qualquer dever 
jurídico por parte do agente. São danos (injustos) causados por atos 
lícitos, mas que, segundo o legislador, devem ser indenizados.

305
  

 

E prossegue: 

 
A responsabilidade civil [...] subverteu [...] a antiga coerência do 
sistema, superando completamente, em diversos casos, o objetivo de 
identificação do culpado – o responsável – pela responsabilidade sem 
culpa, considerada por muitos como um verdadeiro compromisso com 
a solidariedade social.

306
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A Constituição Federal de 1988, além de trazer hipóteses 

específicas para a responsabilidade civil objetiva, ―mostra-se mais sensível à adoção 

de uma responsabilidade que, dispensando a culpa, se mostrasse fortemente 

comprometida com a reparação dos danos em uma perspectiva marcada pela 

solidariedade social‖.307 Esta, direito-dever trazido pela Carta Magna, é o carro-chefe 

que revigora o instituto da responsabilidade civil, que se desvencilha dos valores 

individualistas de outrora e passa a ser um instrumento a serviço da realização dos 

objetivos trazidos pela Constituição de 1988.308  

Em casos de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais 

transindividuais, parcela da doutrina entende que se trata de uma obrigação de 

reparar que independe de culpa. Xisto Tiago de Medeiros Neto assevera:  

 
É certo aduzir, portanto, como corolário dos postulados 
constitucionais da ―proteção geral dos direitos‖ e da ―reparação 
integral dos danos‖ (art. 5º, II, V, X, XXXV, da Constituição da 
república), que, cuidando-se de dano moral coletivo, não se cogita 
perquirir-se a órbita de subjetividade do agente lesante, ou seja, não 
se faz pertinente buscar a presença do elemento culpa (lato sensu) 
para legitimar a reparação devida, haja vista que, repise-se, a 
responsabilidade incidente, nesta questão, é de natureza objetiva.

309
  

 

Continua o autor, tratando mais nuclearmente sobre o tema: 

 
Ora, no plano da realidade, não se há de conceber que, para a 
responsabilização civil, demonstre-se, por exemplo, a culpa do 
causador de danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público e 
cultural, diante da lesão verificada, pois os efeitos negativos e 
prejudiciais observados revelam, por si, a antijuridicidade da conduta 
ativa ou comissiva do agente e o dever correspondente de reparar, 

                                                           
307

 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 20. 

308
 Como ensina Gustavo Tepedino: ―Com efeito, os princípios da solidariedade social e da justiça 

distributiva, capitulados no art. 3º, incisos I e III, da Constituição, segundo os quais se constituem em 
objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem 
como a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais, não podem deixar de moldar os novos contornos da responsabilidade civil. Do ponto de 
vista legislativo e interpretativo, retiram da esfera meramente individual e subjetiva o dever de 
repartição dos riscos da atividade econômica e da autonomia privada, cada vez mais exarcebados na 
era da tecnologia. Impõem, como linha de tendência, o caminho da intensificação dos critérios 
objetivos de reparação [...]‖ (A Evolução da responsabilidade Civil no Direito Brasileiro e suas 
Controvérsias na Atividade Estatal. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: renovar, 2004. p. 191-
216).  

309
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ressalvando-se, por lógico, apenas as circunstâncias excepcionais 
que configuram hipóteses excludentes de responsabilidade, a 
exemplo do caso fortuito ou força maior, da legítima defesa, do 
exercício regular de direito e do estado de necessidade. 

 

A tendência à objetivação da responsabilidade civil é justificada em 

virtude de o ilícito civil, nos dias atuais, ser considerado como ―categoria que 

possibilita uma atuação reativa do sistema para evitar a agressão aos valores, 

princípios e normas protegidos pelo direito‖.310 311 

   

3.2 A ―DESPATRIMONIALIZAÇÃO‖ DO DIREITO CIVIL E A REPARAÇÃO 

PECUNIÁRIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS TRANSINDIVIDUAIS 

 

Uma das consequências do fenômeno da Constitucionalização do 

Direito Civil é a sua ―despatrimonialização‖. No âmbito da responsabilidade civil por 

danos extrapatrimoniais transindividuais, contudo, esta consequência assume um 

rumo diferente, uma vez que a referida modalidade de dano possui uma feição sui 

generis.  

Com o advento da Carta Magna de 1988, instaurou-se a tendência 

normativo-cultural da ―despatrimonialização‖ do Direito Civil. É que o Estado 

Democrático de Direito, instituído pela CF/88, tem por objetivo  

 
[...] assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça, como valores supremos de uma 
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 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos ilícitos civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 58. 

311
 ―Como se sabe, o Direito Civil clássico focalizava a conduta do agente ofensor, donde, se não 

havia culpa em sua atuação, não cabia imputar-lhe qualquer responsabilidade. O Direito Civil atual 
inverteu o polo e concentra-se na pessoa da vítima, considerando que, se alguém sofreu um dano 
imerecido, faz jus, em princípio, à indenização. Houve, portanto, [...] a inversão do fundamento geral 
de responsabilidade, que hoje tem por princípio geral a ideia de que ‗a vítima não deve ficar 
irressarcida‘, em lugar da máxima que vigia anteriormente na matriz liberal, isto é, ‗nenhuma 
responsabilidade sem culpa‘‖. (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma 
leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 131). 
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sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e na solução pacífica das controvérsias.

312
  

 

Tal desígnio coaduna com o rompimento da tradição patrimonialista 

do Direito Civil, uma vez que os valores ali eleitos vão de encontro a uma ótica 

individual, que despreza o sujeito enquanto ser humano desprovido de patrimônio. 

Os valores perseguidos pela Constituição Federal da República do Brasil de 1988 

visam justamente reconhecer o ser humano em todo o seu âmbito existencial, 

vinculando-o aos demais em direitos e deveres, requerendo a reciprocidade de 

ações para o bem-estar de todos.  

Esta transição de modus operandi, em que uma concepção 

individualista e de prevalência ao patrimonialismo cede espaço a um agir 

personalista é bem retratada por Pietro Perlingieri, que destaca as características 

desta desvinculação:  

 
Se evidencia que no ordenamento se operou uma opção, que, 
lentamente, se vai concretizando, entre personalismo 
(superação do individualismo) e patrimonialismo (superação da 
patrimonialidade fim a si mesma, do produtivismo, antes, e do 
consumismo, depois, como valores).

313
  

 

A codificação civil liberal, influenciada que foi pelos valores 

individualistas do Estado Liberal314, tinha a propriedade como o valor necessário 

para a realização da pessoa. Os demais interesses privados, também garantidos 
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 Texto que consta no preâmbulo da Constituição d República Federativa do Brasil de 1988. 

313
 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução 

de Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 33. 

314
 ―No Estado Liberal, a propriedade passa a ser um direito absoluto acima de todos os outros 

direitos, tendo ao seu lado o contrato como forma de possibilitar as manifestações de vontade acerca 
do direito rei da propriedade, permitindo a circulação dos bens, onde as pessoas passam a ser 
sujeitos de direito, agentes com possibilidade de ser titular dos direitos centrais do ordenamento e 
que podem dispor de tais direitos através da manifestação absoluta de suas vontades‖ (LOUREIRO, 
Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 15).    
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pelo ordenamento, estavam em segundo plano, condicionados à sua satisfação.315 

316 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, 

 
Os seres humanos, formalmente iguais, valiam mais pelos 
direitos de que poderiam ser titulares do que pela sua própria 
natureza humana, marcada pelas necessidades e 
oportunidades diversas e pela desigualdade material. Em 
outras palavras, sob o enfoque do projeto social global 
inspirado no liberalismo absolutista, o ordenamento jurídico 
deveria tutelar a pessoa mais pelo ter do que pelo ser. Em 
última análise, a propriedade era o fim do ordenamento e a 
pessoa o meio.

317
 

 

Agora, contudo, não obstante a propriedade continuar sendo 

tutelada pelo ordenamento jurídico, ela possui a função de coadjuvar na assistência 

plena da realização da pessoa enquanto ser humano, devendo observar, por 

exemplo, a sua função social, o que nega o seu caráter de outrora, estritamente 

absoluto e individual; a propriedade, pois, transforma-se em um instrumento de 

atendimento às finalidades sociais, respeitando direitos transindividuais, servindo de 

instrumento aos desígnios constitucionais.   

Ao versar sobre a tendência ―despatrimonializante‖ do Direito Civil, 

Pietro Perlingieri ressalta que não se deve expulsar ou reduzir quantitativamente o 

conteúdo patrimonial no sistema jurídico, uma vez que o momento econômico, como 

aspecto da realidade social organizada, não é eliminável.318 Em outras palavras, a 
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 LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). 
Leituras Complementares de Direito Civil Contemporâneo: o direito civil-constitucional em 
concreto. Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 29. 
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 Insta colacionar a explanação de Paulo Lôbo sobre o predomínio do conteúdo patrimonializante no 

Código Civil Brasileiro de 1916: ―[...] dos 290 artigos do Livro de Família, em 151 o interesse 
patrimonial passou à frente. Como exemplo, o direito assistencial da tutela, curatela e da ausência 
constitui estatuto legal de administração de bens, em que as pessoas dos supostos destinatários não 
pesam. Na curatela do pródigo, a prodigalidade é negada e a avareza é premiada. A desigualdade 
dos filhos não era inspirada na proteção de suas pessoas, mas do patrimônio familiar. A maior parte 
dos impedimentos matrimoniais não têm as pessoas, mas seus patrimônios, como valor adotado‖ 
(LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). Leituras 
Complementares de Direito Civil Contemporâneo: o direito civil-constitucional em concreto. 
Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 29).  
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 88-89. 
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 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução 

de Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 33. 
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tônica é a utilização do conteúdo patrimonial para a satisfação do ser humano, em 

toda a sua dimensão ontológica.  

 
A divergência [...] concerne à avaliação qualitativa do momento 
econômico e à disponibilidade de encontrar, na exigência de 
tutela do homem, um aspecto idôneo [...] a atribuir-lhe [à 
aspiração econômica] uma justificativa institucional de suporte 
ao livre desenvolvimento da pessoa. 

319
 

 

Desta forma, Pietro Perlingieri rebate a afirmação – tendente a 

conservar o caráter estático-qualitativo do ordenamento – de que não se pode 

alterar radicalmente a natureza dos institutos patrimoniais do direito privado. E 

prossegue:  

 
Estes [os institutos patrimoniais do direito privado] não são 
imutáveis: por vezes são atropelados pela sua 
incompatibilidade como os princípios constitucionais, outras 
vezes são exaustorados ou integrados pela legislação especial 
e comunitátia; são sempre, porém, inclinados a adequar-se aos 
novos ―valores‖, na passagem de uma jurisprudência civil dos 
interesses patrimoniais a uma mais atenta aos valores 
existenciais.

320
  

 

Confirma-se, assim, não só a possibilidade, mas a necessidade de 

que a natureza dos institutos jurídicos transmude, povoando sua essência de valores 

que atendam aos mandamentos constitucionais vigentes. É possível, portanto, o 

caráter patrimonialista da responsabilidade civil – natureza primeira deste instituto 

quando de sua concepção – ceder espaço a uma natureza de promoção social, de 

atendimento ao livre e digno desenvolvimento da pessoa humana.  

Nesta perspectiva, ao atribuir uma função social e dignificante ao 

instituto da responsabilidade civil, Anderson Schreiber discorre sobre a necessidade 

de uma reparação não pecuniária dos danos extrapatrimoniais:  
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de Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 33. 



103 
 

O temor de que o imenso oceano de novos interesses 
extrapatrimoniais deságue em ações frívolas voltadas à 
obtenção de indenização pelos acontecimentos mais banais da 
vida social deriva, em grande parte, do fato de que a abertura 
ao ressarcimento do dano moral deu-se por meio de uma 
extensão da função historicamente patrimonialista da 
responsabilidade civil, sem que se procedesse, ao mesmo 
tempo, a qualquer modificação substancial na estrutura do 
instituto. Assim, mesmo às lesões a interesses não patrimoniais 
o ordenamento jurídico continua oferecendo, como única 
resposta, o seu remédio tradicional, de conteúdo estritamente 
patrimonial, qual seja, a deflagração do dever de indenizar. 
Bem vistas as coisas, a tão combatida inversão axiológica – por 
meio do qual a dignidade humana e os interesses existenciais 
passam a ser invocados visando à obtenção de ganhos 
pecuniários –, tem como causa imediata não o 
desenvolvimento social de ideologias reparatórias ou um 
processo coletivo de vitimização, mas a inércia da própria 
comunidade jurídica, que insiste em oferecer às vítimas destes 
danos, como só solução, o pagamento de uma soma em 
dinheiro, estimulando necessariamente sentimentos 
mercenários.

321
     

 

De fato, a comunidade jurídica vem direcionando as possíveis 

inúmeras respostas às vítimas dos danos extrapatrimoniais para um único caminho: 

a pecúnia. Este ranço de uma cultura liberal – conforme explanado acima – ainda 

está fortemente impregnado na práxis jurídica quando o assunto é responsabilidade 

civil. O caminho que vem sendo trilhado, de fato, precisa ser inutilizado. Paulo Lôbo 

alerta: ―A patrimonialização das relações civis, que persiste nos códigos, é 

incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotado 

pelas Constituições modernas, inclusive pela brasileira (artigo 1º, III)‖.322 O 

patrimônio agora ocupa o papel de coadjuvante, nem sempre necessário, cedendo 

espaço à pessoa humana o papel de protagonista.323     

Outras rotas devem ser abertas a fim de que os princípios 

consagrados pela CF/88 sejam fielmente obedecidos. O ordenamento jurídico dá 

outras alternativas para que haja uma efetiva reparação do dano moral sofrido, 
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 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 193. 
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 LÔBO, Paulo. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de (Org.). 
Leituras Complementares de Direito Civil Contemporâneo: o direito civil-constitucional em 
concreto. Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 29. 
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opções estas que não estimulam sentimentos mercenários nos jurisdicionados, mas 

sim que fomentam uma efetiva saciedade do desejo de justiça. A Constituição 

Federal de 1988 não se restringe ao viés financeiro. Mais que isso, ordena que a 

reparação do dano perpetrado contra a personalidade de um indivíduo se dê de 

forma a satisfazê-lo totalmente, almejando a reparação do abalo sofrido por todas as 

vias que a dignidade humana permitir.  

Entretanto, deve-se observar que o autor, ao denunciar o ciclo 

vicioso figurante na passagem acima colacionada, não explicita o tipo de titularidade 

que sofre tais danos extrapatrimoniais: se são danos sofridos por um indivíduo ou 

por uma indeterminabilidade de pessoas. O fascínio da temática estudada neste 

trabalho se revela mais uma vez. É que ela não é contaminada pelos vícios que 

atingem a tutela individual no âmbito da responsabilidade civil. Os problemas 

resultantes de uma aplicação patrimonialista do Direito não surtem efeitos sobre a 

reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos por uma coletividade. Esta 

preocupação restringe-se à reparação a danos extrapatrimoniais a indivíduos.  

Primeiramente, coletividades não teriam o desejo egoístico e 

ordenado – inerentes a um indivíduo – de ajuizar sucessivas ações indenizatórias 

com o fito de obter ganhos pecuniários. Esta é uma conduta típica de uma pessoa 

individualizada, que se vê satisfeita quando se encontra em uma situação que possa 

culminar no ajuizamento de uma ação de indenização por danos morais. 

Coletividades não têm sequer capacidade para padecerem deste defeito, posto que 

a fluidez de sua massa não têm organização, tampouco vinculação para tornarem-se 

―caçadoras de constrangimento‖. Afinal, em certos casos – como nos interesses 

difusos –, nem mesmo a composição de uma coletividade é determinável. 

 Em segundo lugar, o valor advindo de uma possível condenação 

por dano extrapatrimonial transindividual não se destina a apenas uma pessoa, mas 

sim a pessoas. Isto, por si só, já atende ao mandamento constitucional de 

comunhão, de repartição e solidariedade. É que se trata de um benefício que 

agraciará um sem número de pessoas, posto que os valores de condenações 

pecuniárias em favor de coletividades são revertidos para um fundo que ampara o 

tipo de coletividade atingida. É o que preceitua o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de 

julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública: 
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Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo 
dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho 
Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão 
necessariamente o Ministério Público e representantes da 
comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados.

324
  

 

Hugo Nigro Mazzilli discorre sobre a importância da destinação 

destas quantias ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, regulamentado pelo 

Decreto nº 1.306, de 9 de novembro de 1994: 

 
Nas ações civis públicas ou coletivas que versem sobre direitos 
transindividuais indivisíveis, havendo condenação em dinheiro, 
a indenização reverterá para o fundo criado pelo art. 13 da 
LACP. Esse fundo, que hoje se chama Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos por definição legal, tem finalidade primordial de 
viabilizar a reparação dos danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estéticos, 
histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem 
econômica e outros interesses difusos e coletivos. Se possível, 
o próprio bem lesado deve ser reparado; em caso contrário, o 
dinheiro da condenação poderá ser usado para preservar ou 
restaurar outros bens compatíveis.

325
 

 

Os valores destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos 

servem para apoiar projetos relacionados à recuperação, conservação e 

conscientização da preservação do meio ambiente, entre outros valores 

transindividuais.326 Desta forma, está-se dando uma finalidade social ao dinheiro 

recebido a título de indenização. Inexistem sentimentos mercenários nestes casos. 

No máximo, a promoção de ―contribuições forçadas‖ ao bem-estar de uma 

determinada coletividade. A pecúnia (a aspiração econômica, o conteúdo 

patrimonial) será convertida em favor da promoção da dignidade humana, uma vez 

que ela servirá para patrocinar atividades que desenvolvem a coletividade atingida, 
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 Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
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dando causa à sua reconstituição. São exemplos de práticas adotadas pelos fundos 

contemplados com esses valores, que são revertidos em prol da coletividade:  

 
- Veiculação de campanha educativa relacionada aos direitos 
violados; 
 
- Execução de atividades, obras ou projetos de cunho social ou 
comunitário; 
 
- Aquisição de bens e serviços em favor de entidades 
vinculadas a atividades sociais e de interesse público; 
 
- Construção de equipamentos coletivos; 
 
- Realização de cursos de capacitação ou de natureza 
instrutiva; 
 
- Prestação de serviços para a comunidade.

327
 

  

Existem no País diversos fundos de defesa de direitos difusos, tanto 

a nível federal quanto a nível estadual, todos criados para tutelarem diversos tipos 

de interesses coletivos (direito ambiental, direito do consumidor, direito do 

trabalhador, etc.). Na área dos direitos dos trabalhadores, foi criado o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT –, criado pela Lei nº 7.998/90. Destina-se ao custeio 

do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de 

Programas de Desenvolvimento Econômico. Uma das formas de custeio deste 

Fundo advém das quantias a título de dano extrapatrimonial transindividual contra 

uma coletividade de trabalhadores. As indenizações fixadas em cada caso (e 

destinadas ao FAT) são revertidas em favor da classe trabalhadora lato sensu, que 

se vê contemplada pelas ações deste Órgão de amparo ao obreiro. 

  De igual modo, no campo dos direitos coletivos lato sensu relativos 

à criança e ao adolescente, a Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, em seu artigo 

6º, criou o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Interessante acrescentar 

que a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA – ordena a criação de Fundos Nacional, Estaduais, mas 

também Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentre as ações 

prioritárias a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundos Nacional, 
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Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, estão as dispostas 

no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à 

garantia do direito à convivência familiar previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 260, § 1ºA, do ECA).   

No Estado de Pernambuco, cumpre mencionar dois fundos que 

protegem direitos da coletividade. O FEDC-PE – Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor de Pernambuco –, criado pela Lei nº 11.664, de 13 de agosto de 1999. 

Em seu artigo 2º, incisos II e III, referida lei informa que a finalidade do Fundo 

Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco é ―proporcionar recursos 

complementares para a execução de programas e projetos vinculados à política 

estadual de proteção e defesa do consumidor‖ e ―a reparação dos danos causados 

ao consumidor por infrações à ordem econômica ou infrações a quaisquer outros de 

seus interesses difusos, coletivos ou individuais‖.328 Tal Fundo recebe os valores 

advindos de condenações em ações de indenização por danos extrapatrimoniais 

transindividuais, em que a coletividade dos consumidores de Pernambuco figure 

como vítima. 

Outro fundo estadual que tutela direitos difusos é o FEMA – Fundo 

Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco –, instituído pela Lei Estadual nº 11.516, 

de 30 de dezembro de 1997 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 20. 586, de 

28 de maio de 1998, tem o objetivo de dar suporte financeiro ao desenvolvimento de 

projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais no sentido de 

elevar a qualidade de vida da população do Estado de Pernambuco.329   

Acerca da importância da destinação de quantia pecuniária a estes 

fundos, Xisto Tiago assevera 

 
Na hipótese da reparação do dano moral coletivo ou difuso, o 
direcionamento da parcela pecuniária ao Fundo é de importância 
indiscutível, por apresentar-se a lesão, em essência, ainda mais fluida 
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e dispersa no âmbito da coletividade. Além disso, tenha-se em conta 
que a reparação em dinheiro não visa a reconstituir um bem material 
passível de quantificação, e sim a oferecer compensação diante da 
lesão a bens de natureza imaterial sem equivalência econômica, e 
sancionamento exemplar ao ofensor, rendendo-se ensejo para se 
conferir destinação de proveito coletivo ao dinheiro recolhido.

330
  

 

Confirma-se, pois, a conveniência de se manter, aliada a outras 

formas de reparação, a prática da condenação pecuniária em face de sujeitos que 

provoquem danos extrapatrimoniais de natureza transindividual. O aspecto 

patrimonial, nestes casos, não tem o condão de desvirtuar as conquistas trazidas 

pela Carta Magna de 1988, tampouco de aplacar o fenômeno da 

constitucionalização do Direito Civil. Ademais, conforme lição de Pietro Perlingieri, 

faz-se imperativo revigorar os institutos jurídicos do Direito Civil, atribuindo-lhes a 

função de promotores dos valores existenciais. Desta feita, a Responsabilidade Civil 

estará atendendo a uma dignidade coletiva, na medida em que sua utilização 

fornece meios para a reconstituição e o desenvolvimento de centenas de tipos de 

coletividades diuturnamente atacadas.   

 

3.3 PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E O FIM DA TASSATIVITÀ DEI 

RIMEDI: UM OLHAR PELA VÍTIMA 

 

Inicialmente, cumpre assinalar que a necessidade de utilização de 

vias alternativas – não pecuniárias – à reparação dos danos extrapatrimoniais 

sofridos pela coletividade deve subsistir, não obstante a reparação por danos 

extrapatrimoniais transindividuais através do pagamento de uma soma em dinheiro 

não alimentar uma visão mercenária e mercantilista do Direito, conforme visto no 

tópico anterior. É a associação da utilização de meios pecuniários e meios não 

pecuniários que promoverá a devida restauração do abalo extrapatrimonial de uma 

comunidade.  
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No que concerne à reparação por lesões extrapatrimoniais, ―as 

cortes brasileiras, por exemplo, têm se valido com relativa frequência do instrumento 

da retratação pública, contemplado pela Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 

9.2.1967)‖.331 Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, por maioria, declarado que 

esta lei é incompatível com a atual ordem constitucional (Constituição Federal de 

1988)332, a figura da retratação pública pode, sim, ser utilizada como meio para a 

promoção da compensação de dano extrapatrimonial sofrido. Afinal, conforme 

preceitua o art. 944 do Código Civil de 2002, ―a indenização mede-se pela extensão 

do dano‖.333 Logo, não há meios taxativos para condicionar a indenização da vítima, 

não sendo necessária uma menção expressa de algum mecanismo em determinado 

diploma legal para que o mesmo possa ser utilizado como instrumento de reparação 

de um dano, afinal, ―a reparação dos danos morais deve ser a mais ampla 

possível‖,334 uma vez que se persegue a restauração do status quo ante da vítima, 

ainda que de forma aproximada, antes da ocorrência do ato ilícito. E, em certos 

casos, a indenização in natura335 afigura-se como a mais eficaz a compensar o bem 

ou o direito atingido de outrem.  
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 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 194. 
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 O acórdão do julgamento que derrubou a Lei de Imprensa, em abril de 2009, foi publicado em 

06.11.2009, no Diário de Justiça. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF 130), a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei 
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Um exemplo prático que pode ser trazido à baila é o acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou a determinação imposta pela 

sentença atacada, no sentido de compelir o réu a retratar-se publicamente.  

 
Apelação Cível. Ação ordinária de indenização por danos 
morais, movida pela autora, em decorrência de sua 
interceptação e revista de sua bolsa após a saída da loja, que 
agiu de forma violenta, postulando indenização por danos 
morais equivalente a 300 salários mínimos, além de retratação 
pública e dos ônus sucumbenciais. Contestação impugnando a 
violência, mas reconhecendo o fato. Sentença que julgou 
procedente, em parte, o pedido e condenou a ré a pagar à 
autora R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a publicar em jornal de 
circulação, nota de reconhecimento da abordagem injusta, 
rateando as custas e compensando os honorários advocatícios, 
em face da sucumbência recíproca, observada a gratuidade de 
justiça concedida à autora. Apelação da ré buscando a 
improcedência do pedido, ressaltando aspectos dos 
depoimentos das testemunhas. Abordagem das autoras por 
segurança da ré. Fato confessado. Danos morais 
caracterizados. Verba indenizatória adequadamente arbitrada. 
Desprovimento dos recursos.

336
 (Grifo nosso). 

 

A condenação pecuniária, por si só, não basta para compensar a 

vítima pelo dano moral sofrido. Na verdade, a pecúnia – que não deveria assumir um 

papel exclusivo na compensação dos danos (como vem acontecendo nos julgados 

brasileiros) – possui mais eficácia em caráter associativo a uma retratação. No 

julgado em análise, a publicação em jornal de circulação de nota de reconhecimento 

da abordagem injusta também serviu para restituir à vítima seu bom nome, sua 

reputação. A nota de retratação informou à população que a senhora violentamente 

revistada não merecia aquele tratamento, pois não se tratava de uma criminosa, 

conforme muitos espectadores devem ter julgado ao presenciarem a abordagem. A 

própria parte que a tratou com desrespeito retifica sua conduta, reconhecendo a 

brutalidade de seu agir e publicando a confirmação da honestidade da senhora. 

Trata-se, pois, de um antídoto contra a agressão pretérita de mesma natureza. 

Evidentemente nem todas as pessoas que presenciaram a abordagem injusta 

tomaram conhecimento, através do jornal, das ―desculpas‖ da ré. Contudo, ainda 

assim, esta conduta promove uma melhor limpeza da dignidade maculada da vítima, 

tendo em vista que ―dinheiro não pede desculpas, nem reconhece erros cometidos‖.  
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Nesta cultura patrimonialista do direito, quem possuir maior poder 

aquisitivo vê-se autorizado a cometer lesões a direitos alheios. Neste sentido, Pietro 

Perlingieri insurge-se: 

 
Uma soluzione in questi termini porrebe dei gravissimi problemi. 
Anzitutto l‘esistenza di diseguaglianze di fato renderebbe 
possibile a chi detiene um certo potere econômico di attentare 
quase impunemente ala personalità degli altri suoi simili.

337
 

 

  O numerário pago não deve ser o único remédio, e sim mais um. 

Decisões como esta (de condenar a ré a retratar-se publicamente) são tímidas nos 

tribunais brasileiros. Nem todos os operadores do direito utilizam-se amplamente de 

todas as formas possíveis para reverter os efeitos dos danos. Sobre a necessidade 

de desvincular a ideia de reparação de danos extrapatrimoniais à inevitável 

necessidade de pagamento em dinheiro, Pontes de Miranda aduz: ―Para a reposição 

ou restabelecimento do estado anterior, com os mesmos elementos ou elementos 

equivalentes, o princípio primeiro é a reparação natural‖.338 Logo, primeiramente, 

deve-se priorizar a tentativa de reversão do dano utilizando-se elementos 

equivalentes (desagravo, retratação, ―retirar o que foi dito‖, etc.) ao dano (injúria, 

calúnia, difamação, constrangimento ilegal, etc.), e, em caráter acessório, se 

necessário for, complementar a condenação com o pagamento de alguma soma em 

dinheiro. É bem verdade que a reparação total ao estado anterior a lesões de ordem 

extrapatrimoniais nem sempre é possível, motivo pelo qual se faz necessário 

priorizar a prevenção do dano.  

Insta ressaltar, contudo, que os meios de reparação podem ser 

acumulados. O fato de a ré ter se retratado publicamente não a exime de 

complementar a reparação de forma pecuniária, afinal, o princípio da reparação 

integral visa a assegurar o equilíbrio entre o dano e a reparação. Às vezes duas ou 

três condutas reparadoras são necessárias para compensar a vítima que sofreu 

apenas um golpe. Acrescente-se: não é o grau de culpa do agente ou a situação 
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econômica do ofensor e do ofendido que balizam a forma pela qual se dará a 

indenização:339 é o dano sofrido. 

Sobre a utilização da retratação pública, diversas cortes se recusam 

a aplicá-la fora do âmbito de relações regidas pela Lei de Imprensa, alegando 

ausência de autorização legal específica de sua extensão a outras espécies de 

conflitos.340 Todavia é preciso romper este dogma, de modo a utilizar o direito de 

forma criativa, abstendo-se de operá-lo sob o uma abordagem positivista tradicional. 

O instituto da responsabilidade civil deve ser utilizado de modo a conferir concretude 

aos mandamentos constitucionais. Neste sentido, Gustavo Tepedino ensina que  

 
[...] a perspectiva de interpretação civil-constitucional permite 
que sejam revigorados os institutos de direito civil, muitos deles 
defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo 
relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-
os, de molde torná-los compatíveis com as demandas sociais e 
econômicas da sociedade atual. 

341
 

 

E prossegue: 
 

Fundada em ideais solidaristas (CF, art. 3º), a sociedade 
contemporânea exige, então, uma nova metodologia de 
interpretação dos institutos da ciência do direito privado. Impõe-
se ao Estado, agora, contemporizar os conflitos sociais 
emergentes, inclusive em inúmeras situações jurídicas 
suscitadas pela realidade econômica e simplesmente não 
mencionadas no Código Civil.

342
  

 

Entretanto, o próprio Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, 

o princípio da reparação integral, estatuindo que a indenização deve ser medida pela 

extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado. Ora, conforme já dito, é a extensão do 

dano que norteará a melhor forma para a sua integral reparação. Portanto, as formas 

de reparação devem ser pensadas de modo a aplacar a lesão sofrida. E em casos 
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de abalos extrapatrimoniais, a retratação pública é um remédio mais de acordo 

contra lesões de ordem moral perpetrada contra alguém, uma vez que na retratação 

há uma resposta que reestabelece e reafirma a boa fama de alguém.  

A fim de contextualizar ainda mais especificamente o presente tópico 

com a temática dos danos extrapatrimoniais transindividuais, convém citar mais um 

julgado. Em 17 de setembro de 2014, o Ministério Público Federal em São Paulo 

(MPF-SP) ajuizou ação civil pública contra a emissora de TV Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT) em virtude das declarações da âncora Rachel Sheherazade, que 

justificou e legitimou as atitudes de um grupo de ―justiceiros‖ que agrediu, despiu e 

acorrentou a um poste um jovem de 15 anos, acusado de praticar pequenos furtos 

no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014.343 Foram 

estes os comentários da jornalista:  

 
Apresentadora Rachel Sheherazade: ―é, o marginalzinho 
amarrado ao poste era tão inocente que em vez de prestar 
queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir, antes que 
ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais 
suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 
26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais 
de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência 
endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O 
Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a Justiça é falha. O 
quê que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi 
desarmado? ... Se defender é claro! O contra-ataque aos 
bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma 
sociedade sem Estado contra um estado de violência sem 
limite. E aos defensores dos Direitos Humanos que se 
apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma 
campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido!‖

344
 

 

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pediu, em caráter 

liminar, que a emissora veiculasse um quadro com a retratação dos comentários da 

jornalista, sob pena de multa de R$ 500 mil por dia de descumprimento. A 

veiculação deveria esclarecer aos telespectadores que tal postura de violência não 
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encontra legitimidade no ordenamento jurídico e que constituía atividade criminosa 

ainda mais grave do que os crimes de furto imputados ao adolescente agredido. Por 

fim, o MPF-SP solicitou que o SBT fosse condenado a pagar R$ 532 mil de 

indenização por dano moral coletivo, calculada com base nos valores de inserção 

comercial praticados pelo canal de TV. 

Mister se faz colacionar a íntegra do pedido de retratação contido na 

peça inicial:  

 
Assim, requer-se a concessão de tutela liminar em face da ré 
TVSBT, para impor-lhe obrigação de fazer, sob pena de multa 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por dia de 
descumprimento, no sentido que veicule, em dois dias úteis, no 
mesmo horário do programa ―SBT Brasil‖, um quadro com a 
mesma duração da reportagem, somada aos comentários 
proferidos [...], contendo a retratação acerca das declarações e 
comentários da jornalista/âncora Rachel Sheherazade (―SBT 
Brasil‖), de hostilidade, proferida contra o adolescente, no dia 
04/02/2014, quando sofreu ele trotura pelo ―grupo de 
justiceiros‖, para esclarecer aos telespectadores que a 
emissora não compactua com tal posicionamento, de que o 
sofrimento imposto ao adolescente decorre de um ato ilegítimo, 
bem como que:  
 
a) tal postura, de violência e desrespeito à dignidade da 

pessoa humana, não encontra nenhuma legitimidade no 
ordenamento jurídico e mais, constitui atividade criminosa 
ainda mais grave do que a imputada ao citado adolescente 
(crimes contra o patrimônio);   
 

b) nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de 
direitos e não perdem essa qualidade para se 
transformarem em objeto de tortura, pois são pessoas, 
inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação 
constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Constituição 
do Brasil), sendo inadmissível a sua exclusão do rol de 
direitos e garantias constitucionais, em quaisquer 
circunstâncias; 
 

c) é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito á vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e pressão (art. 227, Constituição Federal);   

 

O legislador do CC/2002 ao consagrar o princípio da reparação 

integral, o fez com respaldo constitucional, uma vez que o princípio da dignidade da 
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pessoa humana (art. 1º, III), bem como o objetivo de se construir uma sociedade 

justa (art. 3º, I) ratificam o princípio da reparação integral. Neste sentido, leciona 

Bodin de Moraes: 

 
A Constituição Federal de 1988 fortaleceu, de maneira 
decisiva, a posição da pessoa humana, e de sua dignidade, no 
ordenamento jurídico. Colocou-a no ápice da pirâmide que, 
plasticamente, dá forma ao sistema normativo. Em 
consequência – e este é apenas o reverso da medalha –, 
logrou implicitamente determinar a cabal reparação de todos os 
prejuízos causados injustamente à pessoa humana. A base 
legal encontra-se na cláusula geral de tutela da pessoa, que 
contém, nela implícito, o milenar preceito neminem laedere. 
Apesar desta garantia constitucional, as leis continuam a se 
apresentar vagas, indefinidas, fluidas, de um lado, aumentando 
a responsabilidade do magistrado, mas, de outro, ampliando 
grandemente o seu arbítrio.

345
    

 

Vislumbra-se, pois, a consagração do princípio da reparação integral 

do dano, que deve nortear os operadores de direito no caso concreto, concedendo à 

vítima a satisfação total de sua lesão. Aliado ao princípio da reparação integral e ao 

amplo atendimento da reparação de lesões aos direitos da personalidade, está o 

ensinamento de Pietro Perlingieri, para o qual ―è finita l‘epoca della tassatività dei 

rimedi‖: 

 
Di particolare interesse, ad esempio, è stato un convegno, 
tenutosi alcuni anni fa, a Palermo, dove processualisti civili 
hanno sostenuto che le norme sull'esecuzione - e non c'è, 
certamente, norma più patrimonialista della norma 
sull'esecuzione mobiliare ed immobiliare - possono essere 
utilizzate per la tutela dei diritti fondamentali. Questo dovrebbe 
far comprendre che è finita l'epoca della tassatività dei rimedi. 
Quando un interesse va tutelato occorre individuare nell'ambito 
dell'ordinamento - anche processuale - gli strumenti che lo 
possono realizzare.

346
 

 

Pietro Perlingieri reconhece e anuncia a chegada de um novo tempo 

no âmbito da tutela dos direitos fundamentais. Busca-se, a partir de então, a 
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satisfação completa de sua proteção, devendo o operador do direito lançar mão de 

qualquer remédio (constitucionalmente permitido, por óbvio) que possa garantir a 

plena realização e defesa destes direitos. É que  

 
[...] o código já não mais se mostra idôneo e suficiente para 
regulamentar todas as atividades da vida privada. E, ao 
contrário, a Constituição Federal traz referenciais (regras e 
princípios) suficientes para inspirar a solução de todo e 
qualquer conflito de interesses‖.

347
  

 

Não há necessidade, portanto, de qualquer menção expressa a 

mecanismos que possam servir de auxílio ao operador de direito para conferir uma 

reparação a uma vítima de dano extrapatrimonial. Princípios e regras, aliados à 

atividade criativa do juiz, devem nortear a resolução do caso concreto.  

 

3.4 DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ: ANÁLISE DOS RESP NS. 1.315.822/RJ 

E 1.410.698/MG 

 

A fim de buscar o atual entendimento do STJ sobre a existência 

jurídica – ou não – de danos extrapatrimoniais transindividuais, e o seu consequente 

dever de reparação, serão analisados os dois últimos recursos especiais julgados 

pelo Colendo Tribunal que tratam da temática estudada. Em seguida, será realizada 

uma reflexão crítica sobre o posicionamento encontrado, em confronto com aquele 

predominante quando do julgamento do REsp 598.281/MG, abordado no capítulo II. 

Em 24 de março de 2015, a 3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça julgou o REsp 1.315.822/RJ348, que foi interposto pelo Banco do Brasil S/A 
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 ALMEIDA, Gabriela Lopes de. Direito de Recusa a Tratamento Transfusional em Face de 
Convicção Religiosa como garantia Constitucional. In: FARIAS, Cristiano Chaves de. Leituras 
Complementares de Direito Civil: o direito civil-constitucional em concreto. 2. ed. Salvador: 
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 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DESTINADA A IMPOR À INSTITUIÇÃO 
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CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO CELEBRADOS COM PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA VISUAL. 1. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. 2. DEVER LEGAL CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DO 
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contra acórdão unânime prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. Referido recurso foi oriundo de ação civil pública promovida pela 

Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC) em face do Banco do Brasil 

S/A, tendo por desiderato, dentre outras pedidos, a condenação de mencionada 

instituição financeira ao pagamento de dano moral coletivo, em virtude de os 

contratos de adesão e todos os demais documentos fundamentais para a relação de 

consumo não serem confeccionados em Braille.  

Por unanimidade, os Ministros da Terceira Turma, nos termos do 

voto do Ministro Relator, admitiram a existência do dano extrapatrimonial coletivo e o 

correspondente dever de repará-lo. Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio Bellizze 

consignou:  

 
                                                             4. Da Condenação por Danos Morais Extrapatrimoniais. 

Cabimento. 
   

Em que pese a existência de respeitáveis opiniões quanto ao 
não cabimento de reparação por danos morais transindividuais 
(por todos, Teori Albino Zavascki, in Processo Coletivo – Tutela 
de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, Ed. Revista 
dos Tribunais. Ed. 2006), sob o argumento de que o abalo 
psíquico, por envolver, necessariamente, dor, sentimentos 
inerentes ao indivíduo, seria incompatível com a 
indeterminabilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da 
ofensa e da reparação da lesão (com ressonância, inclusive, 
em julgados desta Corte de Justiça – Resp ns. 598.281; 
971.844), certo é que a jurisprudência mais recente do STJ tem 
superado o referido entendimento, para admitir a existência de 
dano extrapatrimonial coletivo e o correspondente dever de 
repará-lo.  
 
E o faz com esteio em expressa previsão legal. O artigo 6º, VI, 
do Código de Defesa do Consumidor é explícito ao possibilitar 
o cabimento de indenização por danos morais aos 
consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente. 

                                                                                                                                                                                     
MÉTODO BRAILLENAS RELAÇÕES CONTRATUAIS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS COM 
CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. EXISTÊNCIA. NORMATIVIDADE 
COM ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 3. 
CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 4. IMPOSIÇÃO 
DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REVISÃO 
DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE, NA ESPÉCIE. 5. EFEITOS DA SENTENÇA EXARADA NO 
BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA À TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS 
STRICTO SENSU. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS EM RELAÇÃO A TODOS OS 
CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL QUE ESTABELECERAM OU 
VENHAM A FIRMAR RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEMANDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INDIVISIBILIDADE DO DIREITO 
TUTELADO. ARTIGO 16 DA LEI N. 7.347/85. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. 
6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1.315.822/RJ, 3ª Turma, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/03/2015 e publicado no DJe de 16/04/2015). 
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De igual modo, o artigo 1º da Lei de ação civil pública, admite a 
pretensão reparatória por danos extrapatrimoniais causados a 
qualquer interesse difuso ou coletivo. 
 
Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 
perfilhado o posicionamento de ser possível, em tese, a 
configuração de dano moral coletivo, sempre que a lesão ou a 
ameaça de lesão levada a efeito pela parte demandada atingir, 
sobremodo, valores e interesses fundamentais do grupo, 
afigurando-se, pois, descabido negar a essa coletividade o 
ressarcimento de seu patrimônio imaterial aviltado. 
 
[...] 
 
Afasta-se, pois, da concepção individualizada do abalo 
psíquico, para reconhecer a existência de dano 
extrapatrimonial coletivo indenizável sempre que a lesão ou a 
ameaça de lesão vulnerar, de modo contundente, valores 
intrínsecos à própria coletividade.

349
  

 

A dissidência do Ministro Teori Albino, não obstante o avanço do 

entendimento do STJ sobre a temática, permanece, tanto que foi consignada no voto 

do Ministro Relator. Todavia, conforme também mencionado no voto unânime, a 

jurisprudência mais recente do STJ tem superado referido entendimento. No caso 

concreto do julgado colacionado, os Ministros utilizaram o artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública 

para fundamentarem a pretensão indenizatória do Requerente. Estes dois diplomas 

legais, aliado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, têm sido o 

sustentáculo legal para amparar a existência jurídica dos danos extrapatrimoniais 

transindividuais e o seu consequente dever de reparação. A conjunção deles, 

registre-se, vem admitindo a pretensão reparatória, outrossim, por danos 

extrapatrimoniais causados a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.   

Neste trecho colacionado, vislumbra-se que a Corte reconhece e 

prestigia valores e interesses fundamentais de um grupo. Tal reconhecimento foi 

possibilitado pelo advento da Constituição Federal de 1988, que, em seu bojo, 

consagrou a tutela de valores coletivos – um patrimônio imaterial coletivo –, 

conforme exaustivamente debatido nos tópicos anteriores. Não mais apenas uma 

pessoa, individualmente considerada, possui direitos fundamentais e prerrogativa de 

invocá-los em juízo. Um grupo, uma coletividade, um somatório (contável ou não) de 
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sujeitos também os possuem. Está assentado que a satisfação plena da dignidade 

da pessoa humana também está condicionada ao atendimento de direitos e 

interesses difusos e coletivos, uma vez que estes convergem para a satisfação da 

dignidade de cada indivíduo inserido na comunidade. No voto, fala-se, inclusive, 

numa dignidade coletiva, que fora mencionada no capítulo II deste estudo, ao 

fundamentar a existência de danos extrapatrimoniais transindividuais: 

 
Na hipótese dos autos, a relutância da instituição financeira 
demandada em utilizar o método Braille nos contratos 
bancários de adesão estabelecidos com pessoas portadoras de 
deficiência visual, conferindo-lhes tratamento manifestamente 
discriminatório, tem o condão de acirrar sobremaneira as 
inerentes dificuldades de acesso à comunicação e à 
informação essenciais dos indivíduos nessa peculiar condição, 
cuja prática, para além de consubstanciar significativa 
abusividade contratual, encerrar verdadeira afronta à 
dignidade do próprio grupo, coletivamente considerado.

350
 

(Grifo nosso).  

 

No caso julgado, tratou-se de lesão a interesses difusos, 

pertencentes a uma coletividade indeterminada e indeterminável, já que atingiu não 

somente os portadores de deficiência visual que já celebraram contrato com a 

instituição financeira (contratantes efetivos) e aqueles que porventura venham a 

contratar (contratantes potenciais), mas também qualquer cidadão que estima e tem 

como caros os direitos dos portadores de deficiência visual. Maiormente, tais lesões 

―repercutem de modo ainda mais incisivo no consciente coletivo dos indivíduos 

portadores de deficiência visual, bem como nos valores intrínsecos ao grupo, 

coletivamente considerado‖.351 O voto destaca, mais uma vez, o reconhecimento não 

só de um patrimônio imaterial coletivo e uma dignidade coletiva pertencentes a toda 

coletividade, mas também um patrimônio imaterial e dignidade coletiva da 

coletividade de pessoas portadoras de deficiência visual. Por consequência, conclui-

se pela existência de um patrimônio imaterial de diversos tipos de coletividades: de 

negros, de judeus, de homossexuais, de portadores de deficiência auditiva, da 

classe de enfermeiros, etc. 
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Convém destacar, ademais, a cautela que o STJ vem tomando ao 

reconhecer lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio imaterial de uma coletividade. 

De acordo com detida leitura do voto, verifica-se que o ataque perpetrado deve 

vulnerar de modo contundente os valores intrínsecos de uma coletividade, não 

bastando, à semelhança do que ocorre quando da verificação do dano moral 

individual, mero desconforto ou dissabor. O receio da banalização do instituto e o 

temor de que nasça uma ―indústria do dano moral coletivo‖ (com o péssimo exemplo 

da ―indústria do dano moral individual‖) são possivelmente duas das causas que 

resultaram na instauração de uma prudência generalizada na Corte Superior. 

 
[...] não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores 
que pode acarretar dano moral difuso, que dê ensanchas à 
responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato ilícito se revela 
como afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, 
é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância 
e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o 
suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 
intranquilidade social e alterações relevantes na ordem 
extrapatrimonial coletiva.

352
 

 

Todavia, tal prudência não merece guarida. O instituto do ―dano 

moral coletivo‖ não deve ser comparado ao instituto do dano moral individual, 

mesmo nas cautelas. Cada um possui suas próprias particularidades. É que as 

mazelas de uma ―indústria do dano moral individual‖ não são mazelas no contexto 

do dano extrapatrimonial transindividual. A principal preocupação dos operadores do 

direito, ao trabalharem contra a instauração e a expansão de uma ―indústria de 

indenizações‖, é o enriquecimento ilícito buscado pelos autores das demandas. 

Entretanto, não se pode cogitar em enriquecimento ilícito de fundos de proteção a 

direitos difusos e coletivos, destino final da quantia pecuniária proveniente de uma 

condenação por danos extrapatrimonial transindividual. A reversão desta quantia em 

proveito do próprio segmento de coletividade lesionada, a fim de promover a sua 

recuperação e o seu desenvolvimento, é frontalmente incompatível com o caráter 

egoístico e patrimonializante daqueles que intentam aventuras judiciais em busca de 

dinheiro.  
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Não se quer defender, contudo, que todas as ações que intentem 

a reparação por dano extrapatrimonial transindividual devam, necessariamente, 

prosperar. Mas é indispensável consignar a impropriedade do critério da gravidade 

da ofensa, afinal, ―a gravidade da lesão decorre, no dano extrapatrimonial, não da 

sua intensidade, mas do seu próprio objeto – o interesse existencial 

constitucionalmente tutelado‖.353 A gravidade é inerente a qualquer violação de 

valores, bens e interesses constitucionalmente tutelado – independentemente do 

grau de lesão –, pois representam valores fundantes do ordenamento constitucional. 

Desta feita,  

 
[...] não parece legítimo distinguir, dentre tais lesões, aquelas 
que se apresentam como graves e, de outro lado, aquelas que 
assim não se apresentam, ressarcindo apenas as primeiras. 
Um semelhante critério não é aplicado aos danos patrimoniais, 
onde mesmo a lesão mais leve ao patrimônio afigura-se, em 
teoria, ressarcível. Ora, agir diferentemente o que tange aos 
danos não patrimoniais representaria verdadeira inversão 
axiológica, privilegiando o patrimônio frente à pessoa, por meio 
do emprego de um critério puramente quantitativo, que 
nenhuma base normativa encontra, ao menos no ordenamento 
jurídico brasileiro.  

 

O critério gravidade deve ser levado em consideração quando da 

aferição da quantificação da indenização, mas jamais na oportunidade da aferição 

do dano. Ao encará-lo desta forma, estar-se-ia incorrendo no mesmo erro daqueles 

que buscam a existência da dor e do sofrimento para averiguar a existência do dano 

moral. Repete-se, tais sentimentos negativos podem ser consequências do dano 

moral, não significando, portanto, o próprio dano moral. Esclarece Sérgio Cavalieri: 

 
O dano não está necessariamente vinculado a alguma reação 
psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa 
humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver 
dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, 
vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e 
não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão 
orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada 
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dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua 
dignidade.

354
 

 

Desta feita, o(s) sujeito(s), ao lesionar(em) bens, interesses ou 

direitos difusos ou coletivos, devem receber uma resposta, independentemente da 

forma como a coletividade reagiu a esse ataque.355  

Impõe-se partir para a análise do próximo julgado. Em 23 de 

junho de 2015, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 

1.410.698/MG356, que foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

que negou o pedido de indenização a título de danos extrapatrimoniais 

transindividuais, nestes termos: 

 
[...] não prospera o pedido do requerente de indenização a 
título de danos morais coletivos, porquanto considero que 
ainda que o dano ambiental e à ordem urbanística ofenda a 
coletividade, ensejando o dever de reparação e regularização 
das áreas afetadas, não há que se falar em direito a 
indenização por dano moral, que se restringe à pessoa 
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individualmente considerada, inexistindo prova efetiva na 
hipótese dessa espécie de dano.

357
  

 

Mais uma vez, consigne-se a importância do estudo da presente 

temática, tendo em vista a persistência do entendimento que nega a existência de 

danos extrapatrimoniais a uma coletividade. Os argumentos utilizados no voto 

colacionado já foram devidamente refutados ao longo deste trabalho. Mas, a fim de 

compreender bem o que está ―por trás‖ desse apego aos velhos conceitos, faz-se 

imprescindível colacionar o ensinamento de Kazuo Watanabe sobre este ―receio‖: 

 
[...] a necessidade de estar o direito subjetivo sempre referido a 
um titular determinado ou ao menos determinável impediu por 
muito tempo que os ―interesses‖ pertinentes, a um tempo, a 
toda uma coletividade e a cada um dos membros dessa mesma 
coletividade, como, por exemplo, os ―interesses‖ relacionados 
ao meio ambiente, à saúde, à educação, à qualidade de vida, 
etc., pudessem ser havidos por juridicamente protegíveis. Era a 
estreiteza da concepção tradicional do direito subjetivo, 
marcada profundamente pelo liberalismo individualista, que 
obstava a essa tutela jurídica. Com o tempo, a distinção 
doutrinária entre ―interesses simples‖ e ―interesses legítimos‖ 
permitiu um pequeno avanço, com a outorga de tutela jurídica a 
estes últimos. Hoje, com a concepção mais larga do direito 
subjetivo, abrangente também do que outrora se tinha como 
mero ―interesse‖ na ótica individualista então predominante, 
ampliou-se o espectro da tutela jurídica e jurisdicional. Agora, é 
a própria Constituição Federal que, seguindo a evolução da 
doutrina e da jurisprudência, usa dos termos ―interesses‖ (art. 
5º, LXX, b), ―direitos e interesses coletivos‖ (art. 129, nº III), 
como categorias amparadas pelo Direito.

358
 

 

Não obstante expressão menção no texto constitucional da 

necessidade de tutela dos direitos e interesses coletivos, a visão individualista e 

tradicional do direito impede que a aceitação dos danos extrapatrimoniais 

transindividuais seja unânime. A falta de uma leitura constitucional do Direito Civil 

compromete a evolução do instituto, retardando o seu aprimoramento e 

aplicabilidade.     
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Imune a esse apego, o entendimento do STJ parece avançar no 

que tange à desnecessidade de vinculação de afetação psicológica em caso de 

dano não patrimonial. Importa colacionar trecho do voto da Ministra Eliana Calmon 

ao tratar sobre o tema: 

 
[...] c) para aferição do dano coletivo se mostra impertinente 
qualquer digressão afeta à dor psicológica, angústia ou outro 
sentimento de desvalia, porquanto tais variáveis somente são 
possíveis de ponderação quando em análise a pessoa humana 
considerada em sua individualidade [...]

359
 

 

Finalmente, quanto à restrição do direito à indenização por dano 

moral à pessoa individualmente considerada, a Ministra, no mesmo voto, arremata: 

 
O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade 
do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que 
a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. 
É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à 
honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, 
costumes e tradições. Isso não importa exigir que a 
coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse 
um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de 
participar de determinado grupo oi coletividade, relacionando a 
própria individualidade à ideia do coletivo.

360
 

 

Constata-se, pois, o avanço no entendimento da Corte Superior, 

não só no sentido de reconhecer a existência de danos extrapatrimoniais 

transindividuais, e sua consequente reparação, mas também ao terem a consciência 

de que referido instituto não pode ser enfrentado por analogia ao dano moral 

individual. Há também a percepção de que um grupo ostenta moral, imagem, honra, 

boa reputação e dignidade. Tais atributos, portanto, não são exclusivos de um 

indivíduo.  

Retomando a análise do julgado, diferentemente do que entendeu 

o Tribunal mineiro e em concordância com o recurso especial anteriormente 
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analisado, o STJ, mais uma vez, confirmou a existência de danos extrapatrimoniais 

transindividuais. Ficou consignado que  

 
Tao instituto é configurado pela lesão na esfera moral de uma 
comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos 
injustificadamente do ponto de vista jurídico. Tal lesão pode 
decorrer de dano ambiental (lesão ao equilíbrio ecológico, à 
qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito aos 
direitos do consumidor (publicidade abusiva, por exemplo), 
danos ao patrimônio histórico e artístico, violação da honra de 
determinada comunidade (negra, judaica, japonesa, indígena 
etc.) e até fraude a licitações. 
 
[...] 
 
O dano moral coletivo pode ser examinado e mensurado. Tal 
lesão, entretanto, prescinde da prova da dor, sentimento ou 
abalo psicológico sofridos pelos indivíduos. É patente o dano 
extrapatrimonial ocorrido em razão da degradação do meio-
ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local.

361
  

 

Assinale-se que referido voto, ao reconhecer a existência dos 

danos extrapatrimoniais transindividuais e sua consequente reparação, foi unânime. 

Conclui-se, portanto, que o atual entendimento da Corte Superior confirma a 

hipótese deste estudo. A conceituação do instituto pelo STJ está de acordo com a 

conceituação aceita doutrinariamente. Não há discrepância. Mais que isso, há uma 

consciência da magnitude de tal instituto, que deve ser aplicado não somente no 

âmbito trabalhista, ambiental e do consumo, mas para amparar e toda e qualquer 

afronta a interesses e direitos difusos e coletivos.  

Conclui-se que foi vislumbrado um avanço no entendimento do 

STJ frente à temática. No primeiro julgado sobre a temática, mencionado no capítulo 

II, os Ministros, embora não unanimemente, refutaram a existência de danos 

extrapatrimoniais contra coletividades. Ostentaram em suas fundamentações ideias 

individualistas e patrimonializantes do Direito. Negaram a proteção plena ao 

indivíduo ao não reconhecerem a defesa do grupo como defesa do próprio indivíduo. 

Quedaram-se inertes frente à evolução social, que trouxe novas formas de ataques 

contra direitos constitucionalmente protegidos. Embora reconhecessem a tutela 

destes direitos pela atual Carta Magna, não promoveram a aplicação direta, sequer 
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indireta, desta proteção, uma vez que a interpretação utilizada por eles não levava 

em consideração a unicidade do ordenamento, a comunicação entre as fontes, o 

respeito aos valores maiores trazidos pela Lei Maior.   

 
As interpretações unilaterais da juridicidade são inadequadas 
para reconhecer no sistema jurídico uma unidade cultural. O 
formalismo, como exasperada hegemonia ou preponderância 
das formas e das categorias gerais, é uma interpretação 
unilateral da jurisdicidade.

362
  

 

A Constituição Federal de 1988, sobretudo o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação 

Civil Pública está sendo utilizada para fundamentar a reforma dos acórdãos de 

diversos tribunais estaduais que insistem em negar a existência de danos 

extrapatrimoniais transindividuais. Pela escassez de estudos sobre a temática e pela 

ausência de uma teoria sedimentada a cerca desta modalidade de danos, os 

ministros do STJ ainda recorrem às particularidades do dano moral individual, figura 

inadequada para guiar os juristas no enfrentamento desta temática. Não obstante 

não se contemplar ainda um trato apropriado com o instituto estudado, o STJ evoluiu 

seu entendimento, alinhando as suas decisões aos anseios constitucionais. Aos 

poucos 

 
Procede-se gradativamente a uma releitura do direito privado, 
que, menos obcecada por proteger a autonomia privada como 
espaço exclusivo de liberdade individual, se empenhe em 
remodelar o núcleo interno desta mesma autonomia, e de 
verificar, em cada caso concreto, a sua legitimidade à luz dos 
valores da sociedade contemporânea, em especial à noção de 
solidariedade, como respeito à condição humana de todas as 
pessoas.

363
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CONCLUSÃO 

 

Confirma-se a hipótese aventada antes do início deste estudo: o 

Estado Social e Democrático de Direito, fortificado pelo advento da Constituição 

Federal de 1988, ordenou que fosse ultrapassada a barreira do indivíduo, a fim de 

que a coletividade também recebesse a sua tutela. Desta feita, a proteção contra o 

dano extrapatrimonial abrange também a coletividade, sobretudo porque a Carta 

Magna trouxe a cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1º, III).  

Restou demonstrado, ao longo deste trabalho, que a visão 

conservadora e individualista da Ciência do Direito deve ser definitivamente afastada 

do Direito Civil brasileiro contemporâneo. É mister que seja realizada uma releitura 

principiológica, ―reconstitucionalizando‖ o novo Código Civil Brasileiro, levando-se 

em consideração todo o conjunto de regras que integra o nosso ordenamento 

jurídico. Persegue-se a humanização do Direito Civil. 

Na doutrina do Direito Civil, vista com a lente da legalidade 

constitucional, pode-se enxergar a existência jurídica de danos extrapatrimoniais 

transindividuais e o seu consequente dever de reparação. A aplicação e a 

interpretação da norma de maneira lógico-formal não contempla a existência dessa 

modalidade de danos. É que esta forma de abordar o Direito não acompanha os 

fatos sociais e ainda não se convenceu da ampla tutela conferida pela Constituição 

Federal de 1988 aos direitos da coletividade. As categorias do direito privado devem 

ser reconstruídas, ressignificadas, a partir do surgimento de situações jurídicas 

novas.   

O legislador constituinte de 1988, acompanhando a tendência 

mundial de positivação dos direitos humanos e fundamentais de terceira dimensão, 

dedicou especial atenção à tutela dos direitos transindividuais. Em diversas 

passagens, não só ressaltou o caráter coletivo e social de diversos direitos materiais, 

como também ampliou os meios processuais de tutela de interesses difusos e 

coletivos. A leitura do Direito Privado sob a luz das normas constitucionais, bem 

como a positivação dos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana 

e da Solidariedade Social, proporcionou uma completa reformulação dos institutos 
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pertinentes à responsabilidade civil e do dano extrapatrimonial, restando como 

fundamento constitucional para a concessão de reparação em casos de lesão ou 

ameaça de lesão a direitos, interesses e bens transindividuais. 

 O fundamento infraconstitucional para a tutela dos direitos 

transindividuais encontra-se na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e no 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 117 do CDC integra ainda, de forma 

absoluta, os dois diplomas legais e o art. 83 dispõe ―que para a defesa dos direitos e 

interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações 

capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela‖. 

Observa-se que hoje prevalece o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, no âmbito do STJ, da existência de danos extrapatrimoniais 

transindividuais, e seu consequente dever de reparação.  

Conclui-se pela impropriedade de se comparar o instituto do dano 

extrapatrimonial transindividual ao instituto do dano moral individual. Não há que se 

transpor mecanicamente o entendimento de uma a outra. Cada um possui 

características próprias, que não servem para amparar o outro em caso de ausência 

de entendimento consolidado. Trata-se de realidades jurídicas distintas. Enquanto 

um tutela situações existenciais da pessoa humana, o outro tutela interesses 

extrapatrimoniais de um grupo ou coletividade. Os efeitos dos danos sobre cada um 

desses interesses tutelados acarretam consequências diversas.  

Conforme demonstrado, a compreensão legal e doutrinária do 

instituto do dano extrapatrimonial transindividual prescinde, para sua caracterização, 

da prova de dor, sofrimento, abalo psicológico ou qualquer afetação psíquica 

sentidos pelos indivíduos que compõe a coletividade atingida. Neste sentido, o 

entendimento do STJ é assente, uma vez que diversos precedentes rejeitam esta 

conduta.  

Ademais, a conduta antijurídica que atinge interesses difusos e 

coletivos deve ser rechaçada por meio de uma reparação coletiva considerada 

suficiente para inibir novas investidas, bem como compensar a coletividade pelo 

abalo ao seu patrimônio imaterial. O simples desrespeito aos bens e interesses 

constitucionalmente tutelados impõe o dever de reparação. O critério da gravidade 
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da lesão, conforme vem sendo adotado pela Corte Superior, mostra-se injusto, uma 

vez que nas reparações por danos patrimoniais referido critério não é utilizado; 

bastando até mesmo um leve dano no patrimônio material da vítima para que ela 

possa ser ressarcida. Tratar as formas de reparação destas duas modalidades de 

danos de forma diferenciada, privilegiando o patrimônio material da coletividade em 

detrimento de seu patrimônio imaterial, vai de encontro ao caráter 

despatrimonializante que o Direito Civil Constitucional apregoa. 

Para superar as dificuldades havidas ao lidar com o dano 

extrapatrimonial contra coletividades, o jurista deve promover uma harmonização 

das fontes normativas, levando-se em consideração a sua pluralidade, devendo 

obediência às escolhas política-jurídicas do constituinte, sobretudo quando ordena o 

respeito à dignidade da pessoa humana e exige o atendimento da solidariedade 

social. A revisão dos meios tradicionais de tutela do direito privado, forjados sob uma 

ótica essencialmente patrimonial e individualista, faz-se imperiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

REFERÊNCIAS  

 

 

AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 4. ed. v. 02. Rio de Janeiro: 

1999.  

ALMEIDA, Gabriela Lopes de. Direito de Recusa a Tratamento Transfusional em 

Face de Convicção Religiosa como garantia Constitucional. In: FARIAS, Cristiano 

Chaves de. Leituras Complementares de Direito Civil: o direito civil-constitucional 

em concreto. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2009. 

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um 

Novo Ramo do Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2003. 

AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

ARANTES, Rogério Bastos. Direito e Política: o Ministério Público e a defesa dos 

direitos coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, 

fev. 1999. p. 83. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. 

Acesso em: 08 jul. 2015. 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 9. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Forense 

Universitária, 1999. 

ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: RT, 

2003. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos de 

personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, n. 26, 

abr./jun. 2006. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 13. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012. 

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e 

desregulamentação do mercado – Direito de exclusividade nas relações 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723


131 
 

contratuais de fornecimento – Função social do contrato e responsabilidade 

aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. São 

Paulo: RT, n. 750, p. 113-120, abr. 1998. 

BARROSO, Luís Roberto. A Constitucionalização do Direito e o Direito Civil. In: 

TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz 

da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 238-261. 

_______. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência 

internacional. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. 

BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Clubjus. Brasília: 04 nov. 2007. 

Disponível em: <http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.11175>. Acesso em: 12 

out. 2012. 

BESSA, Leonardo Roscoe. Dano Moral Coletivo. Revista de Direito e Liberdade – 

Mossoró – v. 7, n. 3, p. 237-274, jul./dez. 2007. 

BÍBLIA SAGRADA: tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a 

versão dos Monges Beneditinos de Maredsous (Bélgica). 20. ed. rev. e atual. 

conforme o novo acordo ortográfico. São Paulo: Ave-Maria, 2014. 

BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito Civil 

Constitucional. 3. ed. rev. e atual. da 2ª edição da obra O direito civil na 

Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.   

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico 

brasileiro. Jus Navegandi. Teresina, ano 10, n. 559, 17 jan. 2005. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/6183>. Acesso em: 12 out. 2012. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-

constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.11175
http://jus.com.br/revista/texto/6183


132 
 

_______. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel; GUERRA, Isabela; 

NASCIMENTO, Firly (Orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 167-190. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 10. ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

BRASIL. Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 04 jun. 

2015. 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 

Acesso em: 21 out. 2014. 

CAFFERATTA, Néstor A. Breves reflexiones sobre la naturaliza del daño ambiental e 

do direito ambiental. R. CEJ. Brasília, n. 29, p. 21-26, abr./jun. 2005. 

_______. Introducción al derecho ambiental. SEMARNAT/Instituto Nacional 

Ecología/PNUMA, México, Septiembre del 2004. 

CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 1998. 

_______. Dano Moral. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2005. 

CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da 

Justiça Civil. Disponível em: 

<www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014. 

CARPENA, Heloísa. Abuso do direito nos contratos de consumo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 2. Ed. 

São Paulo: RT, 1991. 

CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Responsabilidade por dano não 

patrimonial a interesse difuso (dano moral coletivo). In: Escola da Magistratura do 

Rio de Janeiro, Revista da EMERJ, v. 3, n. 9, 2000. p. 21-42. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.processocivil.net/novastendencias/cappelletti.pdf


133 
 

CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional: 

Estrutura, Causa e Título Legitimário do Sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. 

CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

CÓDIGO CIVIL. Lei nº 10.406, de 10-1-2002. Vade Mecum compacto. Obra coletiva 

de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Luiz Roberto Curia, Livia 

Céspedes e Juliana Nicoletti. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei nº 8.078, de 11-09-1990. Disponível 

em: <www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003. 

COIMBRA, Rodrigo. Os Direitos Transindividuais como Direitos Fundamentais de 

Terceira Dimensão e alguns Desdobramentos. Direitos Fundamentais & Justiça, 

ano 5, nº 16, p. 64-94, jul./set. 2011. Disponível em: 

<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/16_Dout_Nacional_2.pdf>. Acesso em: 08 

jul. 2015. 

CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. 2. ed. (ano 2003), 

2. tir. Curitiba: Juruá, 2004. 

FACHIN, Luiz Edson. A Construção do Direito Privado Contemporâneo na 

Experiência Crítico-Doutrinária Brasileira a Partir do Catálogo Mínimo para o Direito 

Civil-Constitucional no Brasil. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil 

Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

_______. A “Reconstitucionalização” do Direito Civil Brasileiro: Lei Nova e 

Velhos Problemas à Luz de Dez Desafios. Disponível em: 

<www.unibrasil.com.br/revista_on_line/artigo22.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8078.htm
http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/16_Dout_Nacional_2.pdf
http://www.unibrasil.com.br/revista_on_line/artigo22.pdf


134 
 

FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Liv. Do 

Advogado, 2003. 

FARIA, José Eduardo. A Crise do Direito numa Sociedade em Mudança. Brasília: 

Ed. Universidade de Brasília, 1988. 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, 

decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 

2. ed. rev. e aum. 15. impr. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1986. 

FOLLY, Felipe Bley; ISAGUIRRE, Katya Regina; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Para 

além do ensino jurídico (dogmático): a necessária interligação pesquisa-extensão na 

construção (crítica) do direito. In: TEPEDINO, Gustabo; FACHIN, Luiz Edson (Orgs.). 

Diálogos sobre direito civil. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

FOUCAULT, Michel. A política da saúde no século XVIII. In: Microfísica do poder. 3 

ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982. p. 193-207. 

FULGENCIO, Paulo Cesar. Glossário Vade Mecum: administração pública, direito, 

economia, meio ambiente: 14.000 termos e definições. Rio de Janeiro: Mauad X, 

2007. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil: 

Direito de Família. v. 6, 2 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. 

_______. Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral. v. 1, 16. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

GOMES, Orlando. A Crise do Direito. São Paulo: Max Limonad, 1955. 

_______. Obrigações. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 

_______. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: RT, 

1980. 



135 
 

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Tutela de Interesses Difusos e Coletivos. v. 

26, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

_______. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: RT, 

1980. 

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do 

Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

_______. Técnica Legislativa e Hermenêutica Contemporânea. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da 

legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 282-288. 

GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A Publicidade Ilícita e a Responsabilidade 

Civil das Celebridades que dela Participam. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução de 

George Sperber e Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002. 

JÚNIOR, Hermes Zaneti. Direitos Coletivos Lato Sensu: a definição conceitual dos 

direitos difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais 

homogêneos. Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Disponível em: < 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no 

Direito brasileiro. São Paulo: RT, 1987. 

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso 

em: 01 ago. 2015. 

LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7347orig.htm


136 
 

LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: RT, 2005. 

LEONEL, Ricardo de Barros. Teoria geral do processo coletivo. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2002. 

LÉVINAS, Emmanuel. Humanismo do Outro Homem. Rio de Janeiro: Vozes, 1993. 

LÔBO, Paulo. Danos Morais e Direitos da Personalidade. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/4445/danos-morais-e-direitos-da-personalidade/1>. Acesso 

em: 21 out. 2014.  

_______. A Constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. In: 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. 18-28. 

_______. Danos morais e direitos da personalidade. Revista Trimestral de Direito 

Civil. n. 6, p. 79-97, abr./jun. 2001. 

_______. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. 

_______. Constitucionalização do Direito Civil. In: FARIAS, Cristiano Chaves de 

(Org.). Leituras Complementares de Direito Civil Contemporâneo: o direito civil-

constitucional em concreto. Salvador: JusPODIVM, 2009. p. 23-37. 

_______. Direito Civil: Parte Geral. 3. ed. Saraiva: São Paulo, 2012. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. O Direito e o Desenvolvimento Sustentável – Teoria do 

Dano Ambiental Moral. Revista de Direito Ambiental, nº 28, RT, p. 139/149. 

_______. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: RT, 1998. 

LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica 

Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para 

agir. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

http://jus.com.br/artigos/4445/danos-morais-e-direitos-da-personalidade/1


137 
 

MARTINS-COSTA, Judith. Do inadimplemento das obrigações (arts. 389 a 420). In: 

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo Código. v. 5, t. II. 

Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

MATTA, Roberto da. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 

dilema brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1993. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

_______. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 17. ed. rev., ampl. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

_______. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Dano Moral Coletivo. São Paulo: LTr, 2004. 

_______. Dano Moral Coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007. 

_______. Dano Moral Coletivo. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2012. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed. atual. São 

Paulo: Malheiros, 2005. 

_______. Mandado de Segurança, Ação popular, Ação Civil Pública, Mandado 

de Injunção, „Habeas Data‟. São Paulo: Malheiros, 1994. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São 

Paulo: RT, 1986. 

MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública no direito do trabalho. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2004.  

NALIN, Paulo R. Ribeiro. Ética e boa-fé no adimplemento contratual. In: FACHIN, 

Luiz Edson (Coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 173-210. 



138 
 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Humano, Demasiado Humano. Tradução de 

Antonio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2006. 

NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. 

NUNES, Celso. Educar para a Emancipação. Florianópolis: Sophos, 2003. 

OLIVEIRA, Paulo de Salles. O processo de socialização e de solidariedade. Psicol. 

USP, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 303-326, Aug. 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642013000200007&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em 07 mai. 2015. 

PELUSO, Luis. O Projeto da Modernidade no Brasil. Campinas: Papirus, 1994. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Revista e atualizada 

por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 25. ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 

2012. v. II: Teoria Geral das Obrigações. 

PERLINGIERI, Pietro. A Doutrina do Direito Civil na Legalidade Constitucional. In: 

TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz 

da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 01-11. 

_______. Riflessioni Finali sul Danno Risarcibile. In: GIANDOMENICO, Giovanni di 

(Coord.). Il Danno Risarcibile per Lesione di Interessi Legittimi. Nápoles: 

Edizione Scientifitiche Italiane. Coleção da Università degli Studi Del Molise, nº 20. 

_______. La personalità umana nell‟ordinamento giuridico. Camerino: Scuola di 

Perfezionamento in Diritto Civile dell‘Università di Camerino, 1982. 

_______. O Direito Civil na legalidade constitucional. Tradução de: Maria Cristina 

De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  

_______. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 

Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Renovar, 

2007. 

_______. Complessità e unitarietà dell‘ordinamento giuridico vigente. In: Rassegna 

di diritto civile, v. 1, Napoli, 2005. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642013000200007&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642013000200007&Ing=en&nrm=iso


139 
 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 

São Paulo: Max Limonad, 1996. 

POLITO, André Guilherme. Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. 

São Paulo: Melhoramentos, 2004. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=solidariedade>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Sistema de Ciência Positiva do 

Direito. t. 1. Campinas: Bookseller, 2000. 

_______. Tratado de Direito Privado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, v. 01, 1971. 

RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. In: Revista 

de Direito do Consumidor. n. 25. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 80-98, jan.-

mar. 1998. 

RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo. Revista de 

Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 25, p. 83;89, 

jan./mar. 1998. 

RAMOS, Carmem Lucia Silveira. A constitucionalização do Direito privado e a 

sociedade sem fronteiras. In: FACHIN, Luiz Edson (Coord.). Repensando 

fundamentos de Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998. 

REALE, Miguel. Visão Geral do Novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, 

n. 54, 1 fev. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/2718>. Acesso em: 4 

nov. 2014. 

REIS, Clayton. Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. 

RIVERA, Julio Cesar. El Derecho Privado Constitucional. RT, n. 725, São Paulo, 

RT, mar. 1996. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=solidariedade
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=solidariedade
http://jus.com.br/artigos/2718


140 
 

ROCHA, Fernando Luiz Ximenes. Direitos Fundamentais na Constituição de 88. 

RT, n. 758. São Paulo: RT, dez. 1998. 

ROCHA, Rafael da Silva. O Princípio da Solidariedade: uma abordagem sociológica. 

Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia. v. 39: 229-243, 2011. 

ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

SAGAN, Carl. As Regras do Jogo. In: Bilhões e Bilhões. São Paulo: Cia das Letras, 

1998. 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso V. O Princípio da Reparação Integral e os Danos 

Pessoais. Jornal Carta Forense. São Paulo. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-principio-da-reparacao-integral-

e-os-danos-pessoais/4768>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

_______. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SANTIAGO, Gabriel L. As Utopias Latino-Americanas. Campinas: Alínea, 1998. 

SANTOS, José Camacho. O novo Código Civil brasileiro em suas coordenadas 

axiológicas: do liberalismo à socialidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 59, 1 

out. 2002. Disponível em: <http://jus.co,m.br/artigos/3344>. Acesso em: 15 nov 2014. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Breves Notas sobre a Contribuição dos Princípios para a 

Renovação da Jurisprudência Brasileira. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito 

Civil Contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

_______. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 4. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004. 

_______. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003.  

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-principio-da-reparacao-integral-e-os-danos-pessoais/4768
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-principio-da-reparacao-integral-e-os-danos-pessoais/4768
http://jus.co,m.br/artigos/3344


141 
 

SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da 

confiança e venire contra factum proprium. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2012. 

_______. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SCHIER, Paulo Ricardo. A Hermenêutica Constitucional: instrumento para 

implementação de uma nova dogmática jurídica. RT, n. 741. São Paulo: RT, jul. 

1997. 

SEVERO, Sérgio. Os Danos Extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2004. 

SOUZA, Eduardo Xavier de. Dano moral transindividual como instituto transformador 

da realidade social. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3930, 5 abr. 2014. 

Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/27262>. Acesso em: 7 jul. 2015. 

SOUZA, Rabindranath V. A. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1995. 

STIGLITZ, Gabriel A. Dano Moral Individyal y Colectivo, Medioambiente, Consumidor 

y Dañosidad Colectiva. In: Revista de Direito do Consumidor. n. 19. São Paulo: RT, 

jul./set., 1996, p. 68-76 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2004. 

TEIZEN JÚNIOR, Augusto Geraldo. A Função Social no Código Civil. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004.  

TEPEDINO, Gustavo. O Direito Civil-Constitucional e suas Perspectivas Atuais. In: 

TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo: novos problemas à luz 

da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 356-371. 

_______. Normas Constitucionais e Direito Civil. Revista da Faculdade de Direito 

de Campos. Ano IV, nº 4 e Ano V, nº 5 – 2003-2004. p. 172. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/27262


142 
 

<www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/10.pdf>. Acesso 

em: 09 nov. 2014. 

_______. A Evolução da Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro e suas 

Controvérsias na Atividade Estatal. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. 

_______. Temas de Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Renovar, 2008. 

_______. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. In: 

Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

VINEY, Genevieve; JOURDAN, Patrice. Traité de Droit Civil sous la direction de 

Jacques Ghestin. Paris: LGDJ, 1998. 

WATANABE, Kazuo et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2001. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 7. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

YOSHIDA, Consuelo. Ação civil pública: judicialização dos conflitos e redução da 

litigiosidade. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/10.pdf

