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O presente livro pretende realizar uma análise acerca da 

indenização punitiva e sua aplicabilidade no âmbito da responsabilidade civil 

no ordenamento jurídico brasileiro, em face da falta de efetividade dos 

instrumentos de responsabilidade civil na prevenção e punição de condutas 

de alta reprovabilidade.  

Inicialmente, aborda-se acerca da responsabilidade civil e suas 

origens históricas, notadamente seus pressupostos e teorias essenciais. 

Posteriormente, apresenta-se o punitive damages, seu surgimento no direito 

norte americano, como é feita sua implementação, a importância das 

indenizações punitivas, como fixar o quantum indenizatório, a destinação das 

indenizações punitivas e a vedação ao enriquecimento sem causa, com relato 

de casos detalhados, a fim descobrir sua real efetividade no ordenamento 

brasileiro.  

Quanto à metodologia, o trabalho foi desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental. No que se refere ao método, utilizou-se 

o indutivo e dialético. Buscou-se, assim, evidenciar a aplicação punitiva no 

direito americano e sua viabilidade ao sistema brasileiro.  

Conclui-se que a aplicação do instituto ao Direito Civil brasileiro 

deverá prescindir de Lei, sendo elencadas neste instrumento normativo regras 

para sua aplicação, com requisitos objetivos e subjetivos.  

Ao final, propôs-se introduzir como o tema poderia ser abarcado 

legislativamente a fim de conferir uma maior segurança jurídica e facilidade 



 
 

 

ao julgador na aplicação da referida indenização punitiva, trazendo decisões 

de caráter mais justo em face de condutas por culpa grave ou dolo.  
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O presente livro tem como objeto de estudo a responsabilidade 

civil punitiva dos Estados Unidos como norte para aplicação da teoria no 

ordenamento jurídico brasileiro, no intuito de trazer à realidade brasileira 

meios necessários para devida punição para condutas que hoje o direito 

brasileiro não abarca de forma efetiva, pois atualmente no Brasil existem 

diversas violações que ensejam sentenças indenizatórias. Dessa forma, 

questiona-se: seria a responsabilidade civil punitiva o instituto correto a ser 

utilizado pelo judiciário brasileiro no intuito de desestimular condutas ilícitas 

por meio de uma aplicação de uma pena pecuniária além dos limites 

compensatórios? 

Quanto à metodologia empregada, registra-se a utilização de 

pesquisas bibliográficas, em que inclui livros doutrinários, artigos científicos, 

dissertações e teses de doutorado. Foi por meio desses que se possibilitou 

obter o máximo de informações acerca da responsabilidade civil punitiva. Por 

meio do método indutivo se buscou, por meio de casos práticos, evidenciar a 

aplicação punitiva no direito americano e seus efeitos.  

O método dialético foi adotado nas oportunidades em que 

apresentem opiniões favoráveis ou desfavoráveis à aplicação da teoria no 

âmbito brasileiro. É possível observar que o tema é bastante polêmico, com 

diversas opiniões divergentes acerca do real benefício na sua utilização. Já 

pelo outro lado, uma parte da doutrina entende por uma necessidade de 

mudança do atual entendimento da responsabilidade civil. 
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Por meio de um estudo comparado, será demonstrado como tal 

tema é tratado nos Estados Unidos, local berço da teoria, com demonstração 

de dados e gráficos. Por tal motivo a pesquisa caracteriza-se como de 

natureza qualitativa, visto que analisou-se o contexto em que são concedidos 

indenizações com caráter punitivo e, se possível, uma integração 

compreensiva com o objeto de estudo do trabalho para que se tenha uma 

melhor concepção do fenômeno da indenização punitiva e seus efeitos na 

sociedade em que é aplicada. 

Para tanto, principia–se, no segundo capítulo, uma abordagem 

inicial histórica, de como surgira a responsabilidade civil, com ênfase no 

Brasil, afim de explorar os elementos essenciais da responsabilidade civil, 

como conduta, nexo de causalidade e dano. Destacaram-se, posteriormente, 

as inúmeras teorias de responsabilidade, tanto subjetivas, como a teoria da 

culpa civilística; da culpa administrativa; da culpa anônima; e da falta 

administrativa, como objetivas, na teoria do risco administrativo e do risco 

integral.  

Já no terceiro capítulo, conceituou-se a chamada indenização 

punitiva, bem como explicitar detalhadamente como ocorre sua aplicação no 

Direito norte-americano, suas funções primordiais, pressupostos para 

aplicação, críticas positivas e negativas, dentre outros. Demonstrou-se 

igualmente o possível lobby contra a teoria pelo fato de ser um remédio 

deveras amargo frente a poderosos agentes econômicos. Por meio da 

demonstração de casos práticos, como o caso do Café do Mcdonald’s e da 

americana que pôs seu gato no microondas, foi-se constatando que os grandes 

veículos de comunicação e detentores do poder econômico tentam 

descredibilizar o instituto a todo momento, devido, acredita-se, a sua 

efetividade ao punir o ofensor. Discorreu-se acerca da utilização do instituto 

nos diversos Estados estadunienses, principalmente no que concerne à 
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estipulação de limites para indenização, ao montante destinado à vítima e ao 

grau de convencimento necessário para resultar em uma condenação em 

punitive damages.  

Por fim, no último capítulo, foram trazidos dados brasileiros 

referentes a indenizações módicas e morosidades processuais, explicando os 

requisitos essencialmente necessários para a concessão da indenização 

punitiva no ordenamento brasileiro. Dentre esses foi possível destacar a 

violação contratual ou extracontratual, dano e culpa grave. Evidenciou-se um 

problema acerca da quantificação da indenização, razão pela qual foram 

traçados requisitos mínimos ao julgador que fixa este tipo de indenização, a 

saber, grau de culpa do ofensor; gravidade do dano; condição econômica do 

ofensor e lucro obtido. Encerrou-se trazendo uma concepção base para uma 

introdução legislativa do assunto. 
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O termo responsabilidade é utilizado em várias áreas da ciência, 

possuindo significados diversos. Conforme explica Stoco (2007, p.111), o 

vocábulo “[...] tanto pode ser sinônima de diligência e cuidado, no plano 

vulgar, como pode revelar a obrigação de todos pelos atos que praticam, no 

plano jurídico.” 

Por isso, o termo responsabilidade inicialmente não se vinculava 

à ideia de compensação por um prejuízo causado, mas sim por uma 

concepção romana de responsabilidade. Como se sabe, a responsabilidade 

civil tem raízes bastante antigas, iniciando-se primordialmente no Direito 

Romano, por meio da Lei das XII Tábuas, também conhecida como Lei de 

Talião, na qual constituiu-se a vingança privada, não havendo qualquer 

diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2013). 

O marco importantíssimo na mudança do pensamento dogmático 

para o instituto da responsabilidade civil deu-se por meio da edição da 

chamada Lex Aquilia,
 

“Constituída de três partes, sem haver revogado 

totalmente a legislação anterior, sua grande virtude é propugnar pela 

susbtituição das multas fixas por uma pena proporcional ao dano causado” 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013, p.55). 
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O prestígio foi tamanho que originou até os dias atuais a 

denominação da responsabilidade civil contratual ou extracontratual 

(aquiliana). Com seu início, houve uma tremenda transformação no Direito 

romano no sistema de responsabilidade civil, retirando o caráter emotivo e 

passional para a satisfação do dano e introduzindo o elemento culpa como 

forma de diferenciar a responsabilidade civil da penal (LIMA, 1999). 

A própria utilização do princípio aquiliano era generalista, ou 

seja, ainda que a culpa ocorresse em grau tecnicamente leve, a obrigação de 

indenizar persistia. Dessa forma, certos princípios começaram a ser 

estabelecidos em outros países, notadamente no Direito francês e, 

posteriormente, serviram de influência para outros povos (GONÇALVES, 

2009). 

Ocorre que tais valores jurídicos não supriam as necessidades da 

época, razão pela qual houve um impulsionamento, por meio da própria 

jurisprudência, do conceito clássico de culpa, ocasião em que foram 

adicionados novos preceitos dogmáticos, em vista a colossal quantidade de 

casos concretos que relativos a eventos danosos que não eram reparados por 

falta de comprovação de animus.  

Posteriormente, na busca para solucionar conflitos estranhos ao 

entendimento da época, a própria jurisprudência impulsiona uma evolução a 

respeito da teoria clássica de culpa, tendo como consequência a ampliação do 

conceito de culpa e, também, a inclusão de novos preceitos dogmáticos, nos 

quais o diferencial consistia na reparação de danos causados, exclusivamente, 

pelo fato ou devido ao risco que fora criado (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2008, p.12). 
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1.1 Pressupostos essenciais da responsabilidade civil 

 

No Brasil, a responsabilidade civil constava já no Código 

Criminal de 1830, o qual, baseando-se na equidade, previa a indenização ao 

ofendido ou reparação natural, ou seja, estava nitidamente ligada à 

condenação criminal. (GONÇALVES, 2009) 

Ocorre que no decorrer do tempo, o protagonismo exclusivo do 

direito criminal foi sendo substituído pelo direito civil, respaldado na 

dignidade da pessoa humana e outros princípios fundamentais basilares. 

Desta forma, o Brasil aperfeiçoou o tema no Código Civil de 1916, filiando-

se a teoria subjetiva da responsabilidade civil 
1
, exigindo prova robusta da 

culpa do agente causador do dano. 

No Código Civilista atual, o dispositivo que regula a ocorrência 

de ato ilícito está presente no art. 186, enquanto que a responsabilidade civil 

está tratada no art. 927 (BRASIL, 2002).  

Da leitura dos artigos mencionados, pode-se extrair os 

pressupostos gerais da responsabilidade civil, a saber: conduta, nexo de 

causalidade e dano. Observe que, apesar da presença do elemento culpa no 

bojo do art. 186, esta não é considerada um pressuposto da responsabilidade, 

pois tal elemento não possui o caráter de generalidade, visto que inexistente 

quando se fala nas teorias de responsabilidade civil objetivas (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2013). Resumidante acerca dos elementos de 

                                                 
1
 A responsabilidade é dita subjetiva, segundo a teoria clássica, quando fundamentada na 

idéia de culpa. Isso é, só haverá responsabilidade quando houver culpa em sentido lato (dolo) 

ou culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), devendo sempre ser 

provada, para que se imponha o dever de indenizar. 
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responsabilidade 
2
, tem-se a conduta como a ação ou omissão humana 

voluntária.  

O caráter da voluntariedade é a característica mais importante do 

presente elemento, pelo simples fato que a inexistência deste impede a 

ocorrência da responsabilidade civil, ou seja, o dever de indenizar. A conduta 

poderá ser positiva, quando parte-se de uma ação comissiva por parte do 

agente, como no caso daquele que, ao atravessar o sinal vermelho, abalroa o 

veículo alheio. Poderá ser negativa quando parte-se de uma ação omissiva 

por parte do agente, ou seja, deveria ter atuado e procedido com diligência e 

sua falta causou a ocorrência do dano, como no caso de uma enfermeira que 

esquece de administrar os medicamentos de seu paciente (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2013). 

Nota-se que a voluntariedade está incluída também na própria 

ação omissiva, pois sua ausência descaracteriza a própria responsabilidade 

civil (ZAFFARONI; PIRANGELI, 1997). 

O dano consta como segundo elemento pertencente ao instituto, 

visto que necessariamente há de se existir um dano causado para que 

caracterize o dever de indenizar. Se um sujeito pratica um ato doloso ou 

culposo que não causa prejuízo a ninguém, a conclusão lógica perante o 

Direito Civil é a que não há qualquer direito violado e, portanto, 

responsabilidade civil. Existe reponsabilidade sem evento culposo, mas 

nunca existirá responsabilidade sem dano (CAVALIERI FILHO, 2007). 

Importante que seja relembrado que na ocorrência do dano, este 

poderá se dividir em duas espécies: patrimonial ou extrapatrimonial. 

O dano patrimonial possui fácil visualização na prática, se 

subdividindo em dano emergente, ou seja, a redução financeira ou desfalque 

                                                 
2
 O tema não foi tratado de forma aprofundada pelo fato que não é o objetivo principal deste 

trabalho um ensinamento específico sobre os aspectos introdutórios da responsabilidade 

civil. 
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de patrimônio após a ocorrência do ato, e os lucros cessantes, que são os 

ganhos que a vítima deixou de auferir em virtude do evento danoso. Estes 

danos patrimoniais devem ser devidamente comprovados pela vítima e, em 

relação aos lucros cessantes, “devem ser direitos imediatos, ou seja, só se 

deverá indenizar o prejuízo que decorra diretamente da conduta ilícita 

(infracional) do devedor [...].” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013, 

p.93), conforme jurisprudência relacionada do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal.
3
 

A dificuldade de aferição do prejuízo tende a aumentar quando 

surgem danos extrapatrimoniais, que são prejuízos ou lesões não pecuniárias, 

inerente aos direitos da personalidade, como honra e intimidade. 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013). 

Portanto, o dano extrapatrimonial (ou como muitos preferem o 

termo dano moral), 
4
 possui um caráter de extrema subjetividade, que haverá 

de ser analisada no caso concreto pelo magistrado competente para a 

quantificação, em pecúnia, do direito violado, visto ser uma das poucas 

formas de reparação deste tipo de dano no ordenamento jurídico. Pode-se 

ainda destacar a existência de danos estéticos, difusos, coletivos, em 

ricochete, dentre diversas outras modalidades.
5
  

                                                 
3
“APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CARACTERIZADOS. 

DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os artigos 

186, 187 e 927 do Código Civil garantem o direito à indenização por danos causados a 

outrem pela prática de atos ilícitos. 2. Pacífico é o entendimento segundo o qual a pessoa 

jurídica pode ser indenizada por danos de natureza moral (Verbete de n. 227, da Súmula de 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.). 3. É ônus da parte comprovar o que de fato 

deixou de lucrar, não bastando meras suposições de ganhos. 4. Sentença mantida. 

”(DISTRITO FEDERAL, 2018, on-line). 
4
 Há uma preferência deste autor pelo termo extrapatrimonial, pelo fato que o próprio sentido 

da palavra traz uma visão ampliada da abrangência do dano. 
5
 Em relação a tais modalidades, como não é o intuito do presente trabalho aprofundá-las, 

recomenda-se ao leitor a leitura das obras de reponsabilidade civil contidas na seção 

bibliográfica. 
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Em relação ao terceiro elemento, o nexo de causalidade é o elo 

etiológico que liga a conduta do agente ao dano. Firmada no ordenamento 

jurídico pátrio na teoria da causalidade adequada, considera-se como causa 

do resultado apenas a conduta antecedente reputada razoável para gerar o 

evento, conforme exemplificado por Varela (1996, p. 51): 

 

[...] se alguém retém ilicitamente uma pessoa que se apressava 

para tomar certo avião, e teve, afinal, de pegar um outro, que 

caiu e provocou a morte de todos os passageiros, enquanto o 

primeiro chegou sem incidente ao aeroporto de destino, não se 

poderá considerara retenção ilícita do indivíduo como causa 

(jurídica) do dano ocorrido, porque, em abstrato, não era 

adequada a produzir tal efeito, embora se possa asseverar que 

este (nas condições em que se verificou) não se teria dado se não 

fora o ilícito. A ideia fundamental da doutrina é a de que só há 

uma relaçao de causalidade adequada entre o fato e o dano 

quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de molde a 

provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das 

coisas e a experiência comum da vida. 

 

O diploma civilista de 2002 manteve a teoria subjetiva da 

responsabilidade civil, com algumas inovações, como o art.187 (BRASIL, 

2002) que, adequando-se à noção de ato ilícito com os valores sociais atuais, 

ampliou o conceito para em caso de abuso de direito relacionado a seu fim 

econômico, social, de costumes ou boa-fé. 

Outro aspecto inovador no diploma legal atual é a adoção da 

teoria do risco da responsabilidade civil, conforme observa-se no parágrafo 

único do artigo 927 já citado. O ordenamento previu, mediante esta teoria, 

que em alguns casos específicos a responsabilidade não será do agente 

causador direto do dano, mas sim de um terceiro com o qual mantém um 

vínculo jurídico, hipóteses em que não será necessário sequer falar em culpa, 

ou seja, o ônus probandi será invertido (PEREIRA, 2001). 

Dessa forma, a regra geral do Código Civil, no que concerne a 

responsabilidade aquiliana, se manteve como sendo a responsabilidade 
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subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa. Inobstante, o que se 

tem no decorrer dos avanços jurídicos pós promulgação da Lei nº 10.406/02 é 

uma tendência da utilização cada vez maior da exceção do diploma, a saber, 

responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco. 

Assim, a própria teoria do risco se desmembrou em diversas 

espécies (TARTUCE, 2011)
6
, tendo como as principais: teoria do risco 

administrativo e do risco integral. 

 

1.2 Teorias objetivistas 

 

A teoria do risco administrativo, centrada na responsabilidade 

civil do Estado, adota o entendimento que a própria característica de 

administração pública e os riscos desenvolvidos nas atividades deste ente é o 

suficiente para sua responsabilização no caso da ocorrência de um dano
 

(WEDY, 2015). Já Silvio Venosa (VENOSA, 2001) explica que nesse caso 

não há necessidade da comprovação o faute du service, mas sim apenas o 

mero fato do serviço prestado pela administração que causou dano à vítima. 

Já em relação a teoria do risco integral, não há que se falar sequer 

em qualquer excludente de responsabilidade, bastando apenas a ocorrência do 

dano por meio de uma conduta comissiva ou omissiva. Essa responsabilidade 

está consagrada na Constituição federal precisamente em seu art. 21, XXIII, 

d, ao explicar sobre a desnecessidade de comprovação da culpa na 

responsabilidade civil por danos nucleares (BRASIL, 1988). 

Trata-se de uma situação bastante rara, razão pela qual foi tratada 

pelo legislador com uma excepcionalidade no tocante a sua 

responsabilização, que bastará a comprovação dos três elementos da 

                                                 
6
 Temos como outras espécies mencionadas pelo especialista a teoria da responsabilidade 

objetiva agravada; do risco excepcional; do risco proveito e do risco criado. 
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responsabilidade, a saber, conduta (comissiva e omissiva), nexo de 

causalidade (liame subjetivo) e dano. Como já exposto, nessa teoria não há 

qualquer elemento excludente de responsabilidade.
7
 

 

1.3 Teorias subjetivistas 

 

Historiamente, em relação à responsabilidade do Estado, vigorava 

ideia da irresponsabilidade estatal, sendo esta a máxima que vigorou por 

bastante tempo perante as sociedades políticas históricas, não havendo 

qualquer hipótese de responsabilização estatal sob argumento do caráter 

divino e poder máximo da figura do Estado na época. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2013). 

Ocorre que, com a evolução da humanidade por meio do 

liberalismo e a queda do absolutismo, essa teoria inicial foi se extinguindo 

para dar lugar a outras melhores fundamentadas, como as teorias subjetivistas 

e posteriormente objetivistas. 

  As teorias subjetivistas são as seguintes: teoria da culpa 

civilística; da culpa administrativa; da culpa anônima; e da falta 

administrativa. 

Na teoria da culpa civilística, a primeira após a sepultação da 

teoria da irresponsabilidade, tendo como norte a culpa in vigilando ou in 

eligendo, fundamentava-se na possibilidade da responsabilização estatal por 

                                                 
7
 Cavalieri (apud BARROS, 2009) diverge deste entendimento, visto que o art.8º Lei nº 

6.453/77, que trata sobre acidentes nucleares, traz uma suposta excludente de 

responsabilidade na ocorrência de acidentes nucleares causados por conflitos armados, 

hostilidades, guerras civis, inssurreição ou excepcional fato da natureza: “A base jurídica da 

responsabilidade do explorador da atividade nuclear, entretanto, passou a ser a Constituição a 

partir de 1988, e esta, em seu artigo 21, inciso XXIII, "c", não abre nenhuma exceção, pelo 

que entendemos não mais estarem em vigor as causas exonerativas previstas na lei 

infraconstitucional.”  
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atos de seus agentes, em face da obrigação do Estado de vigilância perante 

seus dependentes. 

Esse preceito doutrinário acabou caindo em desuso pela 

dificuldade de produção de provas pelos prejudicados contra o ente estatal, o 

que ocasionava diversos litígios ineficazes, com baixa chance de êxito, pois a 

teoria carecia de fundamentos importantes para efetivação dos direitos das 

vítimas. 

Posteriormente surgira a teoria da culpa administrativa 
8
, uma 

intermediária entre a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013). 

Diferentemente da culpa civilística, não há o tratamento do 

agente estatal como um preposto, mas sim considerá-lo como parte da própria 

estrutura do Estado, sendo o agente apenas um instrumento estatal para a 

realização de suas intenções perante a sociedade, o que acabou convertendo a 

responsabilidade estatal, que era indireta, para direta. (RIBEIRO, 2003). 

Nesse novo entendimento a aferição da responsabilidade focou na 

culpa in commitendo e a culpa in omittendo, ou seja, dependendo da conduta 

dos agentes, se comissiva ou omissiva, respectivamente, permitindo em 

grande parte uma efetividade na composição de danos. 

Ocorre que a teoria da culpa administrativa acabou sofrendo o 

mesmo problema da teoria da culpa civilística, ou seja, na maioria dos casos 

não era possível a identificação do agente causador do dano, trazendo às 

vítimas uma sensação de injustiça. Em resposta direta à ineficácia desta 

teoria, surgira na França a chamada teoria da culpa anônima, que afirmava 

ser prescindível a identificação do agente estatal causador do dano, bastando 

                                                 
8
 Esta teoria possui uma variante denominada de teoria da culpa presumida, diferenciando-se 

apenas no tocante a inversão do onus probandi, ou seja, nesta há uma presunção de culpa do 

Estado. 
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para tanto comprovação da conduta por um ente público, independentemente 

de qual o agente causador direto do dano (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2013). 

Por fim, a teoria da falta administrativa leva em conta a falta do 

serviço da administração pública, devendo o Estado ser responsabilizado 

sempre que a vítima sofresse um dano comprovado pela falta de serviço. 

Hely Lopes Meirelles (2013) ao se desbruçar sobre essa teoria, explica que, 

pela a existência do binômio falta de serviço ou culpa da Administração, não 

se indagaria mais a culpa subjetiva do agente administrativo, mas sim a falta 

objetiva do serviço em si mesmo, como fato gerador da obrigação de 

indenizar o dano causado a terceiro. 

Assim, para que o Estado incorra na responsabilidade de reparar 

o dano, faz-se necessário que a vítima comprove a falta do serviço, como nos 

casos de: funcionamento precário ou lento; e inexistência do serviço. 

Conjuntamente deve comprovar o dever de agir da entidade estatal, ou seja, 

que o caso poderia ter sido evitado caso esta tivesse agido com diligência. 

 

1.4 Causas excludentes de responsabilidade 

 

As causas excludentes de responsabilidade são situações expostas 

pela Lei Civil em que, na ocorrência destas, não haverá o direito à 

indenização para a vítima, pois há uma quebra no nexo de causalidade ou 

seja, o liame subjetivo que liga a conduta ao dano. Dentre essas excludentes, 

pode-se visualizar as seguintes: Estado de necessidade; caso fortuito ou força 

maior; legítima defesa; fato de terceiro; exercício regular de direito e estrito 

cumprimento do dever legal; e culpa exclusiva da vítima. 
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1.4.1 Estado de necessidade 

 

O estado de necessidade, apesar de ser tradicionalmente ligado ao 

Direito Penal, também não deixou de ser tratado no Direito Civil, 

precisamente no Código Civil em seu art. 188, inciso II. 
9
 (BRASIL, 2002). 

Conforme leciona Stolze e Rodolfo Pamplona (2013, p.154), “O 

estado de necessidade consiste na situação de agressão a um direito alheio, de 

valor jurídico igual ou inferior àquele que se pretende proteger, para remover 

perigo iminente, quando  as circunstâncias do fato não autorizarem outra 

forma de atuação.”  

Imagine-se uma situação em que um policial, para salvar um 

terceiro de atropelamento por um carro desgovernado, alveja o veículo com 

vários tiros nos pneus de modo a impedir seu avanço. O dono do automóvel 

alvejado não poderá reclamar indenização perante o atirador, visto que 

procedera daquela maneira no intuito de resguardar um bem jurídico maior 

como a vida e nos limites possíveis e disponíveis no momento.   

Portanto, não basta a pura remoção do perigo iminente, devendo 

para tanto o agente também utilizar os meios e limites necessários pois, caso 

assim não faça, caracterizar-se-á o conhecido abuso de direito 
10

 e como 

consequência o dever de indenizar. Considera-se abuso de direito quando um 

agente, praticando uma conduta autorizada pelo ordenamento jurídico, a 

                                                 
9
 O artigo assim expõe: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: [...] II - a deterioração ou 

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

único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem 

absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 

perigo.” 
10

 Conforme leciona o Art. 187 do Código Civil (BRASIL, 2002), onde expõe que: “Também 

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

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 
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excede sem motivo justo para tanto, desrespeitando sua finalidade social 

(RODRIGUES, 1998). 

Nada impede porém, nos termos dos arts. 929 e 930 do CC/02, 

que o terceiro prejudicado que não foi o responsável pela situação danosa 

exija indenização ao agente imbuído no estado de necessidade, com 

consequente ação regressiva deste contra o indivíduo causador do dano 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013). 

 

1.4.2 Caso fortuito e força maior 

 

O caso fortuito e a força maior são figuras largamente utilizadas 

nos casos práticos como formas de excludentes de responsabilidade, tanto por 

sua abrangência de aplicação como subjetividade para alguns aplicadores do 

direito. Apesar de muitos doutrinadores distinguirem as duas, como no caso 

da professora Maria Helena Diniz 
11

, o presente trabalho tratará os institutos 

com o mesmo intuito do legislador, ou seja,  como sinônimos, conforme 

estabelece o art. 393 do Código Civil. 
12

 

Dessa forma, apenas com intuito doutrinário, caracteriza-se o 

caso fortuito pela ocorrência de um evento imprevisível, como um 

atropelamento, enquanto que na força maior a característica é de um evento 

inevitável, geralmente remetendo as forças da natureza. Assim, na ocorrência 

                                                 
11

 Maria Helena Diniz (2002, p.346-347) conceitua a diferença entre os institutos: “ [...] na 

força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá orgiem ao acontecimento, pois se trata de 

um fato da natureza, como, p. ex., um raio que provoca um incêndio, inundação que danifica 

produtos ou intercepta as vias de comunicação, impedindo a entrega da mercadoria 

prometida, ou um terremoto que ocasiona grande prejuízos etc.,[...]” Enquanto que “no caso 

fortuito, o acidente que acarreta o dano advém de causa desconhecida, como o cabo elétrico 

aéreo que se rompe e cai sobre fios telefônicos, causando incêndio, explosão de caldeira de 

usina, e provocando morte”. 
12

 O artigo assim expõe: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir.” 
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destes, quebrado estará o nexo de causalidade, excluindo a responsabilidade 

daquele que não pode cumprir com o que fora prometido por motivos alheios 

à sua vontade.  

Importante relacionar ao presente tópico a diferença entre casos 

fortuitos internos e externos. Conforme explica o professor Saulo Bahia 

(1995, p.71), quando leciona sobre a responsabilidade civil do Estado: 

 

O caso fortuito interno ocorreria a partir da atividade da própria 

administração. Seria um fato imprevisível, mas atrairia 

responsabilidade civil ao Estado. Isto porque deve-se entender 

que a atividade estatal criou um risco. Se a administração se 

coloca no mundo físico, guiando um carro, construindo um 

edifício, fez surgir, pelo só fato da sua atividade, um risco para 

os demais. Reparará, portanto, por este risco que criou. Pouco 

importa que a barra de direção do veículo oficial houvesse 

partido pelo acaso ou o edificío público desabado pela ação das 

chuvas. Como se vê, não se exige a presença de culpa. [...] Por 

outro lado, haveria casos fortuitos (denominados casos fortuitos 

externos) que não advigiriam da atividade da administração, mas 

de terceiros ou da natureza. Neste caso, a administração não 

deveria reparar ao lesado (só a teroia do risco sociual fará com 

que o caso fortuito externo não sivar como excludente). Num 

exemplo: ninguém poderá reclamar responsabilidade civil do 

Estado se um raio caiu sobre sua residência e danificou o 

telhado.
 13

 

 

Portanto, nota-se que existem casos fortuitos que ainda sim 

demandariam um dever indenizatório, pois não são o bastante para a quebra 

entre o nexo causal entre conduta e dano. Como forma de exemplificar, 

atualmente no Brasil diversas construtoras e incorporadoras, ao realizar o 

contrato com seus clientes, tentam se eximir da responsabilidade pelo atraso 

da obra com a justificativa que chuvas torrenciais atrasaram o 

empreendimento. 

 Ocorre que o Judiciário brasileiro, em sua grande maioria, só 

vem aceitando esse argumento em casos excepcionais, ou seja, no caso de 

                                                 
13

 Sobre as teorias objetivistas, ver o cap. 2.2. 
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chuvas torrenciais imprevisíveis, pois a tecnologia atual já proporciona às 

construtoras um prévio conhecimento acerca das probabilidade de ações da 

natureza em um determinado local por um preciso espaço de tempo, de modo 

que são plenamente capazes de ajustarem seus prazos e projeções de suas 

obras. Neste entendimento incluem também prazos com cartórios, órgãos 

estatais, greves etc, conforme ensinam as ementas relacionadas, ambas do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
14

, 
15

 

Dessa maneira, esse tipo de excludente de responsabilidade tem 

como maior característica seu caráter de imprevisibilidade, sendo fator 

determinante para a configuração ou não do dever de indenizar. 

 

1.4.3 Legítima defesa 

 

Outra situação em que eliminar-se-á o dever de indenizar a vítima 

ocorre na conhecida legítima defesa, situada no art.188, I, do CC/02 
16

 

(BRASIL, 2002) no qual, diferentemente do estado de necessidade, há uma 

ameaça atual e iminente por um indivíduo a um bem jurídico próprio ou de 

                                                 
14

 “COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. EXCESSO 

DE CHUVAS. FATO PREVISÍVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO 

CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS. 1. As fortes chuvas, em determinada época do ano, são previsíveis, não podendo 

ser consideradas caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de 

inadimplemento. 2. Como a rescisão contratual remete os litigantes à situação jurídica 

anterior, disponibilizando o objeto do contrato – imóvel - imediatamente à Incorporadora 

para nova negociação, o consumidor deve também ser restituído de todas as prestações 

adimplidas, não havendo valores a serem retidos pela ré, já que deu causa a rescisão. 3. 

Recurso conhecido e improvido.” (DISTRITO FEDERAL, 2015, online). 
15

 “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO 

FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA 

MORATÓRIA. 1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza 

a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores 

recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A burocracia de órgãos públicos, 

chuvas, greves, carência de mão de obra não configuram motivo de força maior, pois 

previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a 

retenção de valores.” (DISTRITO FEDERAL, 2018, online). 
16

 O art. 188 assim expõe: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; [...]”. 
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outrem. Trata-se, portanto, de agressão humana, que possui destinatário 

certo e os interesses do agressor são ilegítimos, devendo ser realizada da 

mesma maneira que no estado de necessidade, ou seja, por meios 

moderados de defesa, sob pena da caracterização do abuso de direito.  

Da mesma forma, caso terceiro inocente seja alvo da ação, 

deverá ser indenizado e o real agressor ser demandado regressivamente, 

conforme preceitua os arts. 929 e 930 do diploma mencionado.
17

 

O art.188, I, caracteriza o que é chamado pela doutrina de 

legítima defesa real, isentando o agente do dever de indenizar, o que não 

ocorre na chamada legítima defesa putativa, ocorrendo esta quando o 

agente, diante de uma imaginária possível agressão a seu bem jurídico, 

utiliza-se dos meios moderados para sua defesa, o que não tira o caráter de 

ilicitude da conduta. Imagine-se que “Caio encontra o seu desafeto Tício. 

Este, então, leva a mão ao bolso para tirar um lenço. Caio, incontinenti, 

imaginando que o seu inimigo vai sacar uma arma, atira primeiro. Poderá, 

pois, em tese, alegar legítima defesa putativa.” (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2013, p.157). 

À vista disso, apesar de ser considerado uma excludente de 

culpabilidade perante o Direito Penal, na esfera cível o mesmo não ocorre, 

devendo Caio indenizar Tício por todos os prejuízos causados. 

 

1.4.4 Fato de terceiro 

 

Prevista no código civilista nos já citados arts 929/930, a 

excludente por fato de terceiro provoca diversos debates no meio jurídico. 

Isso ocorre pelo simples motivo que tal excludente é extremamente 

                                                 
17

 Os arts. 929 e 930 estabelecem que: “Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no 

caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à 

indenização do prejuízo que sofreram; Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo 

ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a 

importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra 

aquele em defesa de quem se causou o dano (art. 188, inciso I).” 
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dependente do caso concreto, ou seja, de situações específicas ocorridas no 

evento danoso. Conforme já foi explicado nos tópicos anteriores, as cláusulas 

excludentes de responsabilidade têm o condão de romper com o nexo de 

causalidade que liga a conduta ao dano, retirando assim o dever de indenizar. 

Portanto, a matéria não é pacífica, podendo ser destacado a existência de 

entendimentos pela possibilidade de ação regressiva contra terceiro que 

influiu no dano, bem como há casos que entende-se pela completa ausência 

de responsabilidade do agente, devendo a vítima ingressar diretamente contra 

o terceiro, como exemplificado abaixo: 

 

Se, por exemplo, o sujeito estiver ultrapassando, com o seu 

fusca, pelo lado esquerdo da pista, um caminhão, e o motorista 

deste, imprudentemente arremessá-lo para fora da estrada, será 

obrigado (o agente que guiava o carro) a indenizar o pedestre 

que atropelou? Ou poderia alegar o fortuito, para o efeito de se 

eximir da obrigação de ressarcir? (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2013, p.171). 
 

Os professores concluem que não é possivel entender pela 

responsabilização do causador do dano atropelamento e probabilidade de 

ação regressiva contra o terceiro, visto que o fusca foi utilizado apenas como 

um instrumento (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013).  

Dessa forma, resta ao prejudicado direito à indenização apenas 

em relação ao motorista do caminhão. Este entendimento foi confirmado na 

ementa relacionada, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

entendeu pela responsabilização única do terceiro.
18

 

                                                 
18

 “VOTO DA RELATORA - Nos termos do art. 515, § 1º do CPC, passo a análise do 

mérito. E neste contexto, entendo pela reforma da sentença nos termos do voto abaixo 

delineado. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em 

parte o pedido de dano material e improcedentes os demais pedidos. Argumenta a parte 

autora que, na data de 01/02/2012, quando trafegava pela Av. Brasil, fora abalroado, na 

traseira, pelo veículo do réu. Sustenta que o réu confessa sua responsabilidade quanto aos 

danos provocados no seu veículo (fls. 07/12). A ré, por sua vez, sustenta a ocorrência de um 

engavetamento, não sendo ele o real causador do dano. No caso, ouso divergir do ilustre 
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Conclui-se que o fato de terceiro poderá, a depender do caso 

concreto, eliminar o nexo de causalidade entre o causador direto do fato e a 

vítima, retirando o dever de indenizar daquele, cabendo apenas a 

responsabilização exclusiva do terceiro envolvido na ocorrência do evento 

danoso. 

 

1.4.5 Exercício regular de direito e estrito cumrimento do dever legal 

 

O exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever 

legal estão previstos no art. 188,I, já exposto quando explicado sobre a 

legítima defesa,
19

 e consiste na autorização garantida pelo ordenamento 

jurídico da utilização de certas condutas possivelmente danosas. O primeiro 

pode ser caracterizado “quando recebemos autorização do Poder Público para 

o desmatamento controlado de determinada área rural para o plantio de 

cereais.” Outro exemplo de fácil observação é nos eventos esportivos de 

                                                                                                                              
magistrado sentenciante. Dos documentos constantes de fls. 07/12, constata-se que a parte 

autora teve seu veículo avariado em razão do que se chama, vulgarmente, de 

‘engavetamento’, com o envolvimento de cinco veículos, sendo que o automóvel do autor era 

o primeiro da fila (identificado como ‘V1’ no BRAT), enquanto o do réu era o segundo 

(identificado como ‘V2’ no BRAT). Inegável que o veículo do réu colidiu diretamente na 

traseira do veículo do autor, entretanto, a causa não pode ser resolvida em favor do recorrido 

(autor da ação), embora o carro dele tenha sido abalroado na traseira pelo carro do recorrente 

(réu da ação). Isso porque, a presunção relativa de responsabilidade daquele que, em acidente 

de trânsito, colide na traseira de determinado veículo, deve ser mitigada no caso concreto, 

diante da constatação, portanto, da ocorrência de um ‘engavetamento’ de veículos (fato 

incontroverso). Conforme se verifica do documento de fls. 07/12, embora haja uma 

controvérsia entre as versões narradas pelos motoristas dos veículos 4 e 5, sabe-se que 

apenas a dianteira deste último fora danificada, o que, a princípio, induz ser este o causador 

dos danos. Certo é, portanto, que a causa direta dos danos causados ao bem do autor fora a 

falta do dever de cuidado de terceiro e não do réu. Desta forma, como há identificação do 

causador do acidente, este deve responder pelos danos causados em razão de sua conduta, 

afastando, por conseguinte, um dos pressupostos para responsabilização civil do réu, qual 

seja, o nexo de causalidade. Isto posto, VOTO pela reforma da sentença para JULGAR 

IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, com fulcro no art. 269, I do CPC. Sem custas e 

honorários de sucumbência (art. 5º, da Lei 9.099/95). P.R. I. Rio de Janeiro, 10 de junho de 

2015.” (RIO DE JANEIRO, 2015, online). 
19

 Sobre legítima defesa, ver tópico 2.4.3. 
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contato físico, como em um jogo de futebol, nos quais não haverá direito à 

indenização a um jogador em face de outro por qualquer lesão, salvo nos 

casos de flagrante abuso de direito, conforme já exposto previamente.
20

  

Já em relação ao segundo instituto, é diariamente realizado por 

meio das atividades policiais, como abordagens, cumprimento de ordens 

judiciais etc.21 Desta forma, em ambos os casos, há um rompimento no nexo 

de causalidade, não cabendo qualquer tipo de indenização segundo a já 

exposta legislação brasileira. 

Por fim, remete-se à exludente de responsabilidade notadamente 

mais utilizada no meio jurídico como forma de evadir-se da indenização: a 

culpa exclusiva da vítima. 

 

1.4.6 Culpa exclusiva da vítima 

 

Esta excludente de responsabilidade consiste no argumento que a 

própria vítima que deu causa, exclusivamente, ao evento danoso, sendo 

                                                 
20

 Sobre o abuso de direito, ver tópico 2.1. 
21

 Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “RECURSO INOMINADO. 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ESTRITO CUMPRIMENTO 

DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTE DEVER DE 

INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. No mérito, a responsabilidade civil é o dever de 

reparar os danos que foram provocados em um determinado fato ao passo que uma das partes 

sofre prejuízos jurídicos em decorrência de atos ilícitos provocados pelo outro. Assim, no 

que concerne à responsabilidade em indenizar do Estado do Rio Grande do Sul, este possui 

personalidade jurídica própria, dotado de autonomia administrativa e financeira, desse modo, 

aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º. Nesse 

sentido, quando da ação dos seus agentes e de suas competências, é legítimo ao Estado 

responder nas demandas interpostas contra si. Todavia, no caso em apreço, não houve ilícito 

cometido pelos agentes estatais, o que rompe com o nexo de causalidade, e, portanto, 

inexiste o dever de indenizar. A ação estatal deu-se dentro do estrito cumprimento do dever 

legal, o que por si só é uma das causas excludentes de responsabilidade civil. Sendo assim, 

demonstra-se correta a sentença de improcedência proferida no juízo de origem, razão pela 

qual merece ser... confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 

n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (RIO GRANDE DO 

SUL, 2018, online). 
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bastante arguida em processos perante concessionárias de veículos, 

principalmente nos casos de problemas com os automóveis que por ventura 

venham a causar danos.  

Exemplificando, imagine-se que um condutor resolve abastecer 

seu veículo com álcool, apesar de devidamente informado perante o manual 

do veículo e na retirada deste da concessionária que o abastecimento deveria 

ser feito exclusivamente por meio de gasolina, sob pena do veículo restar 

inutilizável. Após alguns minutos utilizando o veículo abastecido 

erroneamente, o mesmo começa a pegar fogo, causando perda total e 

queimaduras ao condutor. Imaginando que o incêndio foi causado 

exclusivamente pela a utilização de alcool no automóvel, haveria 

responsabilidade da concessionária de veículos em indenizar seu 

consumidor? 

A resposta só pode ser negativa, pois observa-se que a vítima foi 

a integral responsável, apesar de previamente informada, pelo infortúnio 

evento em face de lhe faltar uma mínima diligência na operação do veículo. 

Importante que seja relembrado que a culpa nesta excludente 

deve, obrigatoriamente, ser exclusiva, sob pena de ser deflagrado no caso o 

que é denominado como culpa concorrente, o que não tem o condão de evitar 

a responsabilização, mas somente uma possível redução na quantia 

indenizatória, conforme os moldes do art.945 do Código Civil de 2002. 
22

 

Sobre culpa concorrente, o próprio STJ já decidiu sobre o assunto 

no caso de um acidente em linha férrea quando a vítima resolveu atravessar 

em local inadequado. Naquela ocasião, o tribunal decidira que a vítima, 

apesar de ter falecido em face do atropelamento, possuía naquele momento 

uma passarela construída nas proximidades que garantiria seu trânsito de 

                                                 
22

 Assim estabelece o dispositivo: “Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para 

o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa 

em confronto com a do autor do dano.”(BRASIL, 2002). 
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forma segura e, ainda ciente desta passarela, resolveu atravessar por outro 

caminho, imprudentemente. Tal fato de maneira alguma retira a 

responsabilidade da empresa concessionária de transporte ferroviário em 

fiscalizar suas linhas.
23

 

O tópico subsequente do trabalho propõe realizar uma breve 

abordagem da compreensão das funções do instituto aqui estudado no direito 

norte americano, principalmente com análise de seu papel no âmbito jurídico 

e social, por meio da discussão de casos decididos na justiça americana. 

 

                                                 
23

 “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO AFETA AO 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. PASSAGEM 

CLANDESTINA. EXISTÊNCIA DE PASSAGEM DE NÍVEL PRÓXIMA. 

CONCORRÊNCIA DE CULPAS DA VÍTIMA E DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE 

TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS AO GENITOR E IRMÃS 

DA VÍTIMA. PENSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU 

CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. SÚMULAS N. 282 E 356-STF E 54 E 313-STJ. I. As questões 

federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual recebem o óbice das Súmulas n. 282 e 356 

do C. STF, não podendo, por falta de prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso 

especial, independentemente do embasamento nas alíneas a ou c do permissivo 

constitucional. II. Não obstante constitua ônus da empresa concessionária de transporte 

ferroviário a fiscalização de suas linhas em meios urbanos, a fim de evitar a irregular 

transposição da via por transeuntes, é de se reconhecer a concorrência de culpas quando a 

vítima, tendo a sua disposição passarela construída nas proximidades para oferecer percurso 

seguro, age com descaso e imprudência, optando por trilhar caminho perigoso, levando-o ao 

acidente fatal. Precedentes. III. Ação julgada procedente em parte, devido o ressarcimento 

pela metade, de logo fixado pela aplicação do direito à espécie, na forma preconizada no art. 

257 do Regimento Interno do STJ. IV. Danos morais e materiais devidos ao genitor da 

vítima, estes, na esteira de precedentes jurisprudenciais, em 2/3 do salário mínimo até a idade 

em que completaria 25 anos, reduzidos para 1/3 a partir de então, em face da suposição de 

que constituiria família, aumentando suas despesas pessoais com o novo núcleo formado, 

extinguindo-se a obrigação após alcançada a sobrevida provável, de acordo com tabela 

utilizada pela Previdência Social. V. Às irmãs do de cujus, diante da peculiaridade dos autos, 

são devidos exclusivamente danos morais. Precedentes. VI. Juros moratórios devidos desde a 

data do óbito (Súmula n. 54 do STJ), calculados na forma do art. 1.062 do Código Civil 

anterior até a vigência do atual e, partir de então, com base em seu art. 406. VII. Inexistindo 

prova de trabalho assalariado, indevidos o 13º salário e o terço de férias no cálculo da 

pensão. VIII. ‘Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de 

capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente 

da situação financeira do demandado’ (Súmula n. 313-STJ). IX. Recurso especial conhecido 

em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (BRASIL. STJ, 2009, online). 
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Conforme exposto brevemente no capítulo anterior, a teoria do 

punitive damages preceitua que a majoração da indenização deve também 

servir como mecanismo de punição, para que se evitem novos casos 

análogos, pois a indenização paga a título de dano moral jamais irá restituir a 

vítima do seu verdadeiro prejuízo, tendo, prioritariamente, o objetivo de 

punir o ofensor e de evitar que tal ato se repita.  

Dos 52 Estados presentes nos Estados Unidos
24

, 45 admitem a 

utilização dos punitive damages em condenações judiciais. Os sete estados 

restantes são os seguintes: Nebraska; New Hampshire; Louisiana; 

Washington; Massachussets; Porto Rico; e Michigan. 

 

2.1 Valor destinado à vítima 

 

De suma importância na concessão de punitive damages é para 

quem irá o resultado financeiro. Grande parte dos Estados americanos 

destinam exclusivamente para a vítima. Aos autores favoráveis nesta 

destinação específica, há o entendimento que trata-se de uma forma de 

incentivo financeiro para a sociedade como um todo de realizar denúncias de 

atos ilícitos sujeito a este tipo de reprovação, em uma noção chamada de 

                                                 
24

 Apesar de certas divergências se Distrito de Columbia e o Estado Livre Associado de 

Porto Rico seriam devidamente Estados americanos, como forma de facilitar o entendimento, 

preferiu-se tratar todos como Estados. 



33 

 

 

private attorney general, sendo um mecanismo efetivo aos cidadãos pois, os 

danos de punitive damages em grande maioria são prejudiciais não só para a 

vítima, mas para a sociedade como um todo (KOENIG; RUSTAD, 2001). 

Em entendimento oposto, estudiosos afirmam que a aplicação do 

instituto desta maneira acaba transformando a justiça em loteria, a 

denominada tort lottery (SCHWARTS; BEHRENS; MASTROSIMONE, 

2000). O argumento utilizado é que, em face das diversas indenizações 

milionárias características do instituto, as pessoas seriam encorajadas a 

sofrerem danos, no intuito de receber indenizações de grandes valores. 

Clarence Morris (1930, p.178) entende que “Os danos punitivos vão para a 

bolsa particular de um indivíduo. Uma pessoa que lucrará com a punição de 

outra pessoa provavelmente preferirá punição severa à admoestação que 

melhor servirá aos fins sociais, e os dois não são necessariamente 

sinônimos.” 
25

 

Outra posição intermediária é a chamada split-recovery, em que a 

indenização seria dividida entre a vítima e o próprio Estado, sob forte 

argumento de restabelecer o equilíbrio social pelo ato ilícito, pois além da 

própria vítima, a sociedade também estará sendo indenizada pelas perdas 

sofridas em face da conduta grave (SLOANE, 1993). 

Em relação a aplicação desta teoria, foram identificados 8 

Estados norte-americanos que atuam nestes moldes, ainda que não 

necessariamente com os mesmos percentuais, conforme tabela abaixo: 

 

 

                                                 
25

 Tradução do autor. Texto original: “Punitive Damages go to the private purse of na 

individual. A person who is to profit by the punishment of another is likely to prefer severe 

punishment to admonition which will best serve social ends, and the two are not necessarily 

synonymous.” 



34 

 

 

Tabela 1 – Percentual da Condenação em punitive damages remetidas 

à vítima. 

ESTADO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO 

Alaska 50% 

Geórgia 75% do valor líquido, sem custas e um valor razóavel de 

honorários 

Illinois A Corte decide discricionariamente 

Indiana 75% 

Iowa 75%, se a conduta censurada não tiver sido especificamente 

endereçada à vítima 

Missouri 50% do valor líquido, após a dedução de honorários advocatícios 

e despesas 

Oregon 70% do valor sem honorários advocatícios, que não podem 

exceder de 20% do total 

Utah 50% do valor após o pagamento dos honorários advocatícios 

Fonte: Flávio Higa (2016, p.93). 

 

Portanto, nota-se que nos Estados que admitem o instituto do 

split-recovery, há um valor máximo de 50% (cinquenta por cento) de 

transferência do montante indenizatório para instituições, visto que não se 

poderia admitir que instituições estatais ou privadas, por mais dignas que 

fossem seus objetivos perante a sociedade, auferissem uma quantia 

indenizatória punitiva maior que a própria vítima. 

 

2.1.1 O grau de convencimento necessário ao julgador 

 

O presente tópico trouxe como objetivo primordial explicar, de 

maneira sucinta, como funciona o sistema de valoração probatória nos 
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processos judiciais americanos em relação às condenações por punitive 

damages. 

No sistema norte-americano, o ônus da prova possui duas 

acepções, a primeira relacionada a distribuição do ônus, ou seja, a quem cabe 

alegar o que, bem semelhante ao presente no ordenamento brasileiro, 

precisamente no art.373 do Código de Processo Civil.
 26

 

Já a segunda acepção é referente ao grau de convencimento da 

prova, ou seja, qual o valor desta para a resolução caso. Como está se 

tratando de casos específicos de indenizações punitivas, o que se espera de 

um Estado Democrático de Direito com segurança jurídica é que as provas do 

processo terão de ter um alto estágio de convencimento para resultar em uma 

indenização punitiva, sob pena de trazer à sociedade uma grande insegurança, 

caso qualquer alegação genérica resulte em uma condenação punitiva. Dessa 

forma, o sistema norte-americano trabalha com os denominados três graus de 

convencimento: Preponderância de provas; clara e convincente; além de uma 

dúvida razoável.
27

 

Ocorre que, na prática, esses tipos de convencimentos acabam 

trazendo uma grande subjetividade, conforme explica o magistrado Flávio 

Higa (2016, p.101):  

  

Na vida em sociedade, as impressões transmitidas sobre a 

realidade dos fatos são bem menos acuradas e, portanto, as 

classificações transportadas para a tabela só fazem sentido se 

lidas da seguinte forma: i. ‘preponderance of evidence’ – um 

fato que provavelmente aconteceu; ii. ‘clear and convincing’ – 

um fato que muito provavelmente aconteceu; e iii. ‘beyond  a 

reasonable doubt’ – um fato que quase certamente aconteceu. 

                                                 
26

 “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” (BRASIL, 2015) 
27

 Tradução do autor. Em inglês: “three degrees of beliefs: Preponderance of evidence; clear 

and convincing; beyond a reasonable doubt.” 
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Não há outras hipóteses defensáveis que possam ser justificadas 

pela experiência ou pelo conhecimento. 
 

Portanto, como cada Estado americano possui extrema liberdade 

para tratar da matéria, fica a cargo destes de fixar o grau de convencimento 

necessário para uma condenação em punitive damages. Dos 52 Estados 

citados, 36 adotam o patamar de prova mediano, ou seja, por meio do grau 

clear and convincing – clara e convincente, 8 pelo grau de preponderance of 

evidence, e apenas o Estado de Colorado exige a característica de prova 

beyond a reasonable doubt – além de uma dúvida razoável, conforme 

observa-se no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Estados Americanos e Grau de Convencimento necessário 

para Indenização Punitiva. 

ESTADO Standard 

Probatório 

ESTADO Standard 

Probatório 

Alabama Clear and 

convincing 

Montana Clear and 

convincing 

Alaska Clear and 

convincing 

Nebraska Inaplicável 

Arizona Clear and 

convincing 

Nevada Clear and 

convincing 

Arkansas Clear and 

convincing 

New 

Hampshire 

Indeterminado 

California Clear and 

convincing 

New Jersey Clear and 

convincing 

Colorado Beyond a 

reasonable doubt 

New Mexico Preponderance of 

evidence 

Connecticut Preponderance of New York Sem padrão claro 
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evidence 

Delaware Clear and 

convincing 

North 

Carolina 

Clear and 

convincing 

District of 

Columbia 

Clear and 

convincing 

North Dakota Clear and 

convincing 

Florida Clear and 

convincing 

Ohio Clear and 

convincing 

Georgia Clear and 

convincing 

Oklahoma Clear and 

convincing 

Hawaii Clear and 

convincing 

Oregon Clear and 

convincing 

Idaho Clear and 

convincing 

Pennsylvania Clear and 

convincing 

Illinois Preponderance of 

evidence 

Puerto Rico Inaplicável 

Indiana Clear and 

convincing 

Rhode Island Clear and 

convincing 

Iowa Clear and 

convincing 

South 

Carolina 

Clear and 

convincing 

Kansas Clear and 

convincing 

South Dakota Clear and 

convincing 

Kentucky Clear and 

convincing 

Tennessee Clear and 

convincing 

Louisiana Preponderance of 

evidence 

Texas Clear and 

convincing 

Maine Clear and 

convincing 

Utah Clear and 

convincing 
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Maryland Clear and 

convincing 

Vermont Preponderance of 

evidence 

Massachussets Preponderance of 

evidence 

Virginia Preponderance of 

evidence 

Michigan Inaplicável Washington Inaplicável 

Minnesota Clear and 

convincing 

West Virginia Preponderance of 

evidence 

Mississipi Clear and 

convincing 

Wisconsin Clear and 

convincing 

Missouri Clear and 

convincing 

Wyoming Sem padrão claro 

Fonte: Higa (2016, p.100). 

 

A expectativa dos estudiosos do assunto é que cada vez mais 

Estados exigirão provas notadamentes no maior grau de convencimento 

possível, típicas de processos criminais, ou seja, acima de qualquer dúvida 

razoável (beyond a reasonable doubt), no intuito de trazer uma maior 

segurança jurídica ao instituto, em vista as altas somas financeiras de 

processos com indenizações punitivas (LOVETT, 2003). 

 

2.2 Limites máximos (tetos indenizatórios) e quantificação baseada no 

prejuízo 

 

No ordenamento jurídico brasileiro não há qualquer tipo de limite 

fixado no valor das indenizações, visto que uma mera tabela com parâmetros 

de fixação indenizatórios, dado o aspecto extremamente subjetivo destes 

danos, acabaria trazendo uma rigidez desnecessária no julgamento do caso 

concreto. 
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Já no sistema norte-americano existem cerca de 25 Estados que 

de alguma maneira fixam limites indenizatórios punitivos, também conhecido 

como caps. Quando não há essa fixação, poderá haver uma limitação no valor 

da indenização punitiva baseada em uma razão (ratio) do montante recebido 

a título de danos compensatórios (compensatory damages), semelhante aos 

danos materiais previstos no ordenamento brasileiro. 

Historicamente, a própria Suprema Corte dos EUA se desbruçou 

bastante sobre o tema para decidir o que seria mais viável e seguro em 

relação aos valores de indenizações punitivas, como no julgamento do caso 

de BMW v. Gore, chegando a conclusão que uma relação de 

proporcionalidade entre os danos materiais compensatórios e os danos 

punitivos é um dos critérios mais importantes para verificar se a 

quantificação foi feita de maneira correta (SERPA, 2011). 

Portanto, além do próprio limite da indenização, a Suprema Corte 

decidiu que uma ratio entre os compensatory damages e os punitive damages 

traria uma maior segurança jurídica ao instituto. 

Ocorre que tal pensamento é criticado por alguns autores, pelo 

fato que, apesar da facilidade administrativa de publicar uma norma 

limitando tais indenizações, o resultado desta implantação restringiria a 

flexibilidade do julgador para atingir um resultado justo (OWEN, 1994). Já 

em relação a fixação de um ratio, este metódo possui prós e contras, visto 

que no momento que se impõe uma regulação dos valores a serem 

concedidos, cria-se uma rigidez que poderá por ventura prejudicar a 

sociedade quando os danos forem irrisórios frente ao potencial lesivo da 

conduta (HIGA, 2016). 

Dessa forma, aproximadamente metade dos Estados americanos 

possuem limitações valorativas na aplicação de danos punitivos, conforme 

tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Caps e ratio de punitive damages por Estado americano 

Estado 

Teto em 

doláres 

(dollar cap) 

Múltiplo em 

relação ao 

prejuízo (ratio) 

Espécies de 

ações/Outras 

Limitações 

Alabama 

500,000 

 

 

 

3 x compensatory 

damages 

 

 

Ofensas não físicas 

 

 

 

1,500,000 
3 x compensatory 

damages 
Ofensas físicas 

Alaska 500,000 
3 x compensatory 

damages 
Várias limitações 

Arkansas 250,000 
3 x compensatory 

damages 

Não pode exceder 

1,000,000 

Colorado Não há 
1 x compensatory 

damages 

Pode chegar a 3x 

compensatory damages 

Connecticut Não há Não há 

Limitado as despesas 

com o litígio, salvo 

exceções. 

Florida 

500,000 

 

 

 

3 x compensatory 

damages 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 Não há 

Se houver licro ilícito 

ou se a probabilidade de 

dano for conhecida 

Geórgia 250,000 Não há 

Não se aplica nas 

hipóteses de dolo ou 

responsabilidade por 

fato do produto 

Idaho 250,000 
3 x compensatory 

damages 
 

Indiana 50,000 
3 x compensatory 

damages 
 

Iowa Não há 
3 x despesas do 

Estado com a 

Aplicável somente em 

casos de danos 
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limpeza do meio 

ambiente 

ambientais 

Kansas 5,000,000 Não há 
3 x a renda bruta anual 

do réu ou 1,5 x lucro 

Maine 

75,000 Não há Wrongfull death actions 

 

3 x despesas do 

Estado com a 

limpeza do meio 

ambiente 

Aplicável somente em 

casos de danos 

ambientais 

Massachussets 100,000 Não há 
Aplicável somente a 

certos tipos de ações 

Mississipi 
2% do patrimônio líquido do réu ou 20,000,000, 

dependendo do patrimônio 

Montana 10,000,000 
3% do patrimônio 

líquido 

Não se aplica às class 

actions 

Nevada 

300,000 se os compensatory damages forem inferiores a 

100,000 

3 x compensatory damages se eles excederem 100,000 

New Jersey 350,000 
5 x compensatory 

damages 
 

North 

Carolina 
250,000 

3 x compensatory 

damages 
 

North Dakota 250,000 
2 x compensatory 

damages 
 

Ohio 350,000 
2 x compensatory 

damages 
 

Oklahoma 

100,000 
1 x compensatory 

damages 
Aplicam-se diferentes 

tetos (caps) ou então 

não há tetos, conforme o 

caso 
500,000 

2 x compensatory 

damages 

Oregon Não há 
4 x compensatory 

damages 

Só são aplicáveis nos 

casos em que as perdas 

são estritamente 

econômicas 

Rhode Island Não há 
2 x compensatory 

damages 

Casos de sonegação, 

desvio ou apropriação 

indébita intencional ou 

maliciosa 

Texas 200,000 

2 x compensatory 

damages até o 

limite de 750,000 
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Utah Não há 
3 x compensatory 

damages 
 

Virginia 350,000 Não há  
Fonte: Higa (2016, p.115-116). 

 

2.2.1 Grimshaw v. Ford 

 

O caso Grimshaw v. Ford foi extremamente emblemático, sendo 

tratado em quase todas as obras de responsabilidade civil punitiva 

(LOURENÇO, 2006), pois trouxe uma nova perspectiva de quantificação 
28

. 

A responsabilidade civil objetiva trouxe muitos avanços em busca de uma 

reparação justa frente à vítima, visto que não se falava mais em culpa em 

sentido estrito, bastando para tanto a comprovação da ocorrência do dano em 

face de uma conduta, ligados por um nexo de causalidade. A expectativa à 

época, baseada na teoria do risco, era da uma diminuição dos atos ilícitos  em 

face de precauções a serem tomadas pelos tradicionais causadores de atos 

ilícitos. Ocorre que essa premissa só poderia ter efetividade se comprovado 

um balanceamento entre o dano e a indenização, conforme explicado por 

Polinsky e Shavell (1999, p.766): 

 

Se a indenização for igual ao prejuízo, as partes terão incentivos 

socialmente corretos para tomar precauções; elas serão induzidas 

a investir em precauções somente se o custo for menor do que a 

redução resultante no prejuízo esperado. Se, no entanto, a 

indenização for menor do que o prejuízo, as precauções tenderão 

a ser inadequadas, e se a indenização exceder o dano, as 

precauções tenderão a ser excessivas. 
29

 

 

                                                 
28

 Este tema voltará a ser tratado no Capítulo 4.3 – Critérios para a quantificação do dano. 
29

 Tradução do autor. Texto original: “If damages equal harm, parties will have socially 

correct incentives to take precautions; they will be induced to invest in precautions if and 

only if the cost is less than the resulting reduction in expected harm. If, however, damages 

are less than harm, precautions will tend to be inadequate, and if damages exceed harm, 

precautions will tend to be excessive.” 
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Portanto, partindo de uma análise econômica, se o custo para se 

prevenir do dano é maior do que o lucro que se obtém por ele, a premissa 

esperada é que os agentes econômicos se sintam estimulados a não tomar 

precauções.  

Explicado brevemente sobre esse fato, remete-se ao caso da 

empresa automobilística Ford. Em 1968, a empresa lançou um automóvel 

conhecido como Ford Pinto, com a característica principal de ser um carro 

extremamente leve, compacto e com um preço baixo. (HIGA, 2016). 
30

 

Ocorre que o carro fora projetado com alguns problemas graves, 

como o local em que ficava situado o tanque de combustível: atrás do eixo 

traseiro. Resumidamente, o tanque de combustível é geralmente posto sobre o 

eixo traseiro, para que em caso de colisões não tenha o tanque atingido. 

Como o veículo era compacto e barato, o pára-choque também não era de 

maior qualidade, o que fizera com que o automóvel fosse reprovado em todos 

os testes de segurança, extremamente vulnerável a incêndios em caso de 

colisões traseiras.  

Conforme explicou o magistrado norte-americano do caso, com 

apenas aproximadamente US$ 15.30, seria possível reparar tal erro de forma 

a evitar danos traseiros que causassem explosões. Ocorre que a Ford não se 

preocupou com tal problema e decidiu comercializar o carro da mesma 

maneira, o que foi adquirido posteriormente pela família Gray.  

Em 28 de maio de 1972, a senhora Lilly Gray estava dirigindo o 

seu veículo Ford acompanhada de seu filho Grimshaw de 13 anos de idade, 

ocasião em que, ao mover seu carro para a outra faixa da pista, sofreu uma 

colisão do veículo que vinha logo atrás, em uma velocidade média de 45 a 60 
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 A expectativa do Vice-Presidente, Lee Iacocca, era um carro de até 906 quilos, por um 

valor de no máximo US$ 2.000,00 (dois mil dólares). 
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km/h, o que fez com que o automóvel ficasse atolado em chamas (HIGA, 

2016). 

O resultado fora catastrófico, com o falecimento da motorista do 

veículo e causando ao garoto Grimshaw necessidade de diversas cirurgias por 

vários anos, visto que perdera partes de dedos da mão e orelha, ficando com a 

face totalmente desfigurada.  

Com o ingresso do processo, certas documentações 

esclarecedoras foram surgindo, como o lançamento do automóvel 

antecipadamente como forma de evitar uma Lei Federal que seria 

promulgada com novos padrões de segurança, o que custaria cerca de 4 a 8 

dólares por veículo. Com a antecipação, a Ford obtera um lucro de cerca US$ 

100.000.000,00 (cem milhões de dólares), mesmo após a informação 

detalhada de seu funcinoário encarregado pelo sistema de segurança sobre o 

problema do veículo.  

O denominado breaking point do caso ocorrera quando fora 

trazido aos autos uma tabela, elaborada a pedido da Ford pela Administração 

Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) 
31

, uma agência do Poder 

Executivo norte-americano, parte do Departamento de Transportes, 

responsável por elaborar análises sobre situações de segurança 

automobilísticas.  

A tabela assim constava (BIRSCH; FIELDER apud HIGA, 2016, 

p.222-223):  

 

Análise Custo/Benefício da Ford 

Benefícios e custos relacionados à vazamento de combustível  

Associado com Rollover Estático 

Porção de teste nos termos da FMVSS 208 

Benefícios 

Economia: 180 mortes por queimaduras, 180  queimaduras 

graves, 2100 veículos incendiados 
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 A sigla significa National Highway Traffic Safety Administration. Tradução livre. 
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Custo por unidade: US$ 200.000 por morte, US$ 67.000 por 

ferimento, US$ 700 por veículo 

Total Benefício: 180 x (US$ 200.000) + 180x ($ 67.000) + 

2100x (US$ 700) = US$49.5 milhões 

Custos 

Vendas: 11 milhões de carros, 1.5 milhões de caminhões leves 

Custo por unidade: US$ 11 por carro, US$11 por caminhão leve 

Custo total: 11.000.000 x (US$11) + 1.500.000 x (US$ 11) = 

US$ 137 milhões 
32

 

 

A Ford requisitou uma análise dos gastos para reparar o veículo 

versus número de pessoas acidentadas, ou seja, enquanto que o não reparo do 

produto defeituoso por meio do recall iria lhe trazer um prejuízo de cerca de 

49 milhões de dólares, por meio de ações judiciais indenizatórias, com a 

estimativa de 180 mortes, a utilização do recall iria lhe trazer um custo de 

137 milhões de dólares. A conclusão era lógica: a Ford trocou vidas por 

lucro, causando uma indignação em todas as partes do processo. 

O resultado não poderia ser outro, sendo sentenciado à família 

Gray US$ 559.680,00 de compensatory damages, enquanto que o garoto 

Grimshaw recebera um valor de US$2.516.000,00 de compensatory damages 

e, em relação aos danos punitivos, cerca de US$125.000.000,00, o que foi 

reduzido posteriormente para cerca de US$ 3.500.000,00, como forma de 

evitar uma moção para novo júri (CALIFORNIA, 1981). 

Conclui-se a partir desse caso que a compensação pecuniária por 

possíveis danos em face de produtos defeituosos não era o suficiente para 

pautar o comportamento dos bad players, afim de incentivá-los a tomarem 

medidas preventivas, razão pela qual o instituto dos punitive damages trouxe 

às vítimas uma nova perspectiva de reparação (LOURENÇO, 2006). 
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 Tradução do autor. Texto original: “Ford’s Cost/ Benefit Analysis: Benefits and Costs 

Relating to Fuel Leakage Associated with the Static Rollover Test Portion of FMVSS 208 

Benefits Savings: 180 burn deaths, 180 serious burn injuries, 2100 burned vehicles Unit 

Cost: $ 200,000 per death, $67,000 per injury, $ 700 per vehicle Total Benefit: 180 x ($ 

200,000) + 180 x ($67,000) + 2100 x ($700) = $49.5 Million Costs Sales: 11 million cars, 

1.5 million light trucks Unit Cost: $ 11 per car, $11 per truck; Total Cost: 11,000,000 x 

($11) + 1,500,000 x ($ 11) = $137 Million.” 
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Fica a lição que a responsabilidade civil fundada na teoria do 

risco, ou seja, independente de culpa, apesar de ser extremamente vantajosa 

para a vítima e trazer avanços na teoria de responsabilidade civil, não foi 

suficientemente capaz de fazer com que os agente econômicos elaborassem 

modos de prevenir a ocorrência de danos de alta gravidade. 

 

2.3 Lobby contra a teoria 

 

A teoria punitivista, com berço nos Estados Unidos, sofreu um 

grande lobby negativo, não só local, mas também mundial, trazendo diversas 

falácias e falsas concepções sobre o instituto e em seus casos práticos, como 

no  conhecido caso do derrame de café do Mcdonald’s. O entendimento leigo 

sobre o caso é o seguinte: uma senhora derramou um copo de café quente em 

seu colo na dita empresa e ficando milionária pela justiça americana pelo 

simples fato de que a empresa não havia lhe informado previamente que o 

café estava quente.  

O caso tornou-se um símbolo ubíquo contra o sistema de punitive 

damages americano. Ocorre que os fatos sobre o acontecido não condizem 

com o que a mídia normalmente noticia, conforme a história real abaixo: 

 

Uma senhora de 79 anos chamada Stella Liebeck, estava com 

seu neto Christopher Tiano, sentada no banco do passageiro de 

seu carro quando decidiram passar no drive-thru de uma das 

milhares de lojas do McDonald’s em Albuquerque, Novo 

México (EUA), para a aquisição de um copo de café. Logo após 

a compra do produto, seu neto parou no estacionamento do local 

para que Stella pudesse por açúcar e creme em sua bebida. 

Stella, a fim de liberar ambas as mãos para abrir as embalagens, 

colocou o copo de isopor entre suas pernas. Porém, na tentativa 

de retirar a tampa do café acabou derramando o líquido em suas 

pernas.[...] O resultado fora devastador: queimaduras de segundo 

e terceiro graus na região interna das coxas, períneo, nádegas e 

na virilha. Stella teve de ficar internada por uma semana em um 

hospital e mais 3 semanas em tratamento domiciliar, visto que os 

estragos causados pelo café quente causaram danos extremos em 
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sua pele, com cicatrizes permanentes. Para se ter uma noção, 

Stella perdeu 20% de seu peso, passando de 51,2kg para meros 

37,6kg. Desta forma, encontrou-se com um advogado conhecido 

por já ter ingressado judicialmente contra o McDonald’s 

chamado Reed Morgan. O mesmo teria fechado um acordo com 

a empresa em um caso similar, onde uma senhora tivera 

queimaduras de terceiro grau em sua pele por conta do café. O 

advogado mediu a temperatura de dezoito estabelecimentos 

similares e vinte lojas do McDonald’s. As lojas do McDonald’s 

registraram nove das doze maiores temperaturas, o que fez com 

que Reed acreditasse fielmente que a temperatura servida era 

demasiadamente quente e prejudicial às pessoas. (BEDÊ, 2017). 

 

A própria vítima das queimaduras tentou entrar em contato com a 

empresa, destacando que sabia da temperatura do café e que tinha o intuito na 

realização de acordo, para que a empresa realizasse o pagamento das 

despesas médicas da vítima em face do episódio, no valor de US$ 11.000,00 

(onze mil dólares). A tentativa fora em vão, pois na ocasião o McDonald’s 

ofereceu o valor ínfimo de US$ 800,00 (oitocentos dólares). 

Ao fim de todo o tratamento médico, as despesas chegaram ao 

patamar de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares), ocasionando o ingresso 

judicial da vítima perante a empresa do ramo alimentício, requerendo 

indenização em danos patrimoniais e extrapatrimoniais no valor de 

US$100.000,00 (cem mil dólares), e o triplo deste valor a título de danos 

punitivos. Quando o caso foi ao Júri, fora acoplado ao litígio uma 

documentação chamada McDonald’s – Operations and Training, um manual 

de controle de qualidade que determinava que o café deveria estar sempre na 

temperatura de 180 ºF a 190 ºF, cerca de 30 ºF mais quente do que a média 

do mercado. A média da temperatura servida do café estava entre 82,2 ºC e 

87,7 ºC. Depoimentos médicos atestavam que, líquidos nesta temperatura 

podem causar queimaduras de terceiro grau em menos de 10 segundos. 

Após as devidas investigações, fora constatado que a empresa 

Mcdonald’s tinha completo conhecimento sobre a temperatura de seu café em 

relação à média do mercado. Um depoimento de um gerente do local, o Sr. 
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Christopher D. Appleton, foi determinante para a decisão final, pois 

confirmara a empresa tratava a situação com insensibilidade, pois “havia 

perigos mais sérios em restaurantes” (GERLIN, 1994). Da mesma forma, foi 

verificado pelo advogado da vítima que a empresa havia recebido mais de 

setecentas ações por lesões corporais semelhantes, nas quais o McDonald’s 

desembolsou uma quantia aproximatória de US$ 500.000,00 (quinhentos mil 

dólares) em acordos bem sucedidos, cerca de US$ 700 dólares por pessoa, o 

que justificava o motivo da empresa ter oferecido o valor de US$ 800 dólares 

anteriormente: tratava-se de custos já tabelados previamente pela empresa 

(BEDÊ, 2017). 

O valor da condenação em primeiro grau fora aproximadamente 

em US$ 160.000,00 (cento e sessenta mil dólares), a título de danos 

reparatórios, e cerca de US$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil 

dólares), a título de punitive damages, o que foi posteriormente reduzido US$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil dólares) pelo fato que o Estado de 

Novo México possuía teto para condenações punitivas. Um fato curioso: logo 

após a condenação, exatamente um dia seguinte, o McDonald’s reduziu a 

temperatura de seu café para 158 ºF (70 ºC). 

Como o valor da condenação fora bem alto, a empresa buscou a 

vítima para tentar uma solução por acordo, o que acabou sendo aceito e seu 

conteúdo até os dias atuais é sigiloso, apesar de veículos da mídia apostarem 

que o valor acordado não ultrapassara o montante de US$ 600.000,00 

(seiscentos mil dólares) (HIGA, 2016). 
33

 

Outro caso bastante emblemático referente a indenizações 

milionárias ocorreu no suposto caso em que uma senhora norte americana 

que inseriu seu gato no microondas com intuito de secá-lo. Após presenciar 
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 Existe um vídeo americano postado no youtube pelo canal TruTV em que um ator explica 

de maneira bem didática todos os fatos mais importantes desta história, com informações 

adicionais. (ADAM, 2016). 
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que seu felino falecera, ingressara contra a fabricante do sob o argumento que 

o manual não proibia a secagem de animais, ganhando consequentemente 

uma indenização milionária. Esse é um caso extremamente útil para tratar 

sobre o tema de punitive damages e como o instituto sofreu atuação por parte 

de grande agentes econômicos no intuito de deslegitimá-lo. 

Esse suposto evento fatídico é citado por diversos estudiosos, 

tanto nacionais como internacionais, apesar de nunca ser mencionado uma 

fonte determinada do local em que ocorrera, ano, dentre outras informações 

que, diante da era tecnológica atual seria de grande facilidade. Rui Stoco 

(1998), ao trazer um receio sobre a utilização da teoria no âmbito brasileiro, 

expõe que seria um risco ao ordenamento jurídico brasileiro adotar tal teoria 

em seu Direito, sob o argumento que os Estados Unidos da América estariam 

criando uma indústria de indenizações, pois haviam perdido, na utilização 

desta teoria, o senso de equidade e equilíbrio no momento de fixação do 

dano, citando coincidentemente o caso do gato no microondas. 

O caso já foi inclusive citado em obras de doutorado na 

Alemanha (RYAN, 2003) e até os dias atuais não há nenhuma comprovação 

com uma fonte fidedigna sobre a real ocorrência deste evento, tratando-se de 

mais uma falácia no intuito de trazer críticas infundadas à teoria do punitive 

damages que fora replicada por décadas sem uma mínima pesquisa sobre sua 

veracidade. 
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Realizada as considerações acerca de como o instituto é utilizado 

no Estados Unidos, o presente capítulo traz ao leitor breves considerações 

acerca de como seria uma aplicabilidade dos punitive damages no 

ordenamento brasileiro, no intuito principal de fazer com que os agentes 

econômicos sintam-se incentivados a tomarem medidas preventivas pois, 

além das indenizações módicas brasileiras, o país encontra-se entre uns dos 

mais lentos do mundo, contribuindo para impunidade em casos de alta 

relevância, conforme se demonstrará no próximo tópico. 

A jurisprudência brasileira sofre com um grande problema no 

estabelecimento de indenizações, principalmente no que concerne a danos 

morais. Situações que deveriam ser tratadas com maior repúdio pelas 

autoridades judiciárias são classificadas como mero aborrecimento ou, 

quando indenizáveis, são valores praticamente irrisórios em frente ao poder 

econômico do réu. Ao fixar uma indenização em ordem moral, há um olhar 

muito maior para um suposto enriquecimento ilícito da vítima do que para o 

efeito pedagógico dessa decisão ao réu.  

Essa tendência já vem desde os anos 2000, afinal, como não se 

lembrar do famoso caso do Circo Vostok, no qual uma criança fora devorada 

por leões que não eram alimentados há dias. O caso fora sentenciado pelo 

Tribunal de Justiça de Pernambuco com uma indenização, além dos danos 

materiais devidos, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título 

de reparação moral aos genitores da criança pela perda do filho.  O réu 
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resolveu ingressar com Recurso Especial no STJ e, após 10 anos de espera, o 

Superior Tribunal reduzira a indenização para o valor de R$ 275.000,00 

(duzentos e setenta e cinco mil reais), uma redução de 75% do valor 

originalmente firmado. O argumento principal pelos ministros à época foi 

que a redução teve base em princípios da razoabilidade e precedentes 

geralmente adotados pelo tribunal. (BRASIL. STJ, 2011). 
34

 

O aspecto que tem bastante peso no momento das reduções das 

indenizações provenientes de danos morais é a alegação da existência de uma 

indústria de dano moral. Os dados desmentem essa afirmação, visto que foi 

verificado que os valores concedidos  a título de dano moral são consistentes 
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 “RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 

ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. ESPETÁCULO CIRCENSE - MORTE DE CRIANÇA EM 

DECORRÊNCIA DE ATAQUE DE LEÕES - CIRCO INSTALADO EM ÁREA 

UTILIZADA COMO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DAS LOCADORAS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE 

ENTRETENIMENTO COM O FIM DE ATRAIR UM MAIOR NÚMERO DE 

CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE. DEFEITO DO SERVIÇO (VÍCIO DE 

QUALIDADE POR INSEGURANÇA). DANO MORAL. VALOR EXORBITANTE. 

REDUÇÃO. MULTA. ART. 538 DO CPC. AFASTAMENTO. 1- O órgão julgador deve 

enfrentar as questões relevantes para a solução do litígio, afigurando-se dispensável o exame 

de todas as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Precedentes. 2- Está presente a 

legitimidade passiva das litisconsortes, pois o acórdão recorrido afirmou que o circo foi 

apenas mais um serviço que o condomínio do shopping, juntamente com as sociedades 

empresárias rés, integrantes de um mesmo grupo societário, colocaram à disposição daqueles 

que frequentam o local, com o único objetivo de angariar clientes potencialmente 

consumidores e elevar os lucros. Incidência da Súmula 7/STJ. 3- No caso em julgamento - 

trágico acidente ocorrido durante apresentação do Circo Vostok, instalado em 

estacionamento de shopping center, quando menor de idade foi morto após ataque por leões -

, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor estende o conceito de consumidor àqueles 

que sofrem a consequência de acidente de consumo. Houve vício de qualidade na prestação 

do serviço, por insegurança, conforme asseverado pelo acórdão recorrido. 4- Ademais, o 

Código Civil admite a responsabilidade sem culpa pelo exercício de atividade que, por sua 

natureza, representa risco para outrem, como exatamente no caso em apreço. 5- O valor da 

indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, na 

hipótese de se mostrar manifestamente exagerado ou irrisório, distanciando-se, assim, das 

finalidades da lei. O valor estabelecido para indenizar o dano moral experimentado revela-se 

exorbitante, e deve ser reduzido aos parâmetros adotados pelo STJ. 6- Não cabe multa nos 

embargos declaratórios opostos com intuito de prequestionamento. Súmula 98/STJ. 7- 

Provimento parcial do recurso especial.”  
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e não ultrapassam, em sua grande maioria, o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). (BRASIL. MJ, 2015). 

Outro grande problema da justiça brasileira é sua morosidade, 

sendo uma das mais lentas do mundo. Segundo o Conselho Nacional de 

Justiça, o congestionamento de processos na primeira instância em 

Pernambuco é a maior do País, pois neste Estado cerca de 82,4% dos 

processos estão com mais de um ano sem decisão (SINDIJUD, 2012). 

Segundo o próprio CNJ, em 2014 o Estado de Pernambuco estava com uma 

taxa de congestionamento para 75,5%, igualmente com uma queda drástica 

na produtividade dos magistrados, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Litigiosidade da Justiça. 

 
Fonte: BRASIL, Conselho Nacional de Justiça (2014). 
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Apesar da melhora do índice de produtividade dos magistrados 

nos últimos anos (MONTENEGRO, 2017),
35

 o trabalho contra a morosidade 

brasileira ainda necessita de muitos avanços, pois vai muito além da própria 

produtividade de seus servidores, englobando também outros aspectos, como 

número de servidores disponíveis, excesso de burocracia processuais, altos 

números de recursos disponível para as partes etc. 

 

3.1 O enriquecimento sem causa e a previsão legal do instituto 

 

Dentre os argumentos contrários a inclusão da teoria punitiva no 

ordenamento jurídico  está a suposta violação ao exposto no art. 884, 

dispositivo que veda o enriquecimento ilícito,  combinado com o parágrafo 

único do art.944 do Código Civil (BRASIL, 2002) 
36

, que fala sobre a 

extensão do dano, tendo inclusive o Superior Tribunal de Justiça se 

posicionado, por um de seus ministros, de forma contrária ao instituto
 
(STJ, 

2010). 
37

 Para estes autores, haveria um enriquecimento indevido da vítima 

ao receber, além da indenização compensatória, uma indenização punitiva, 

                                                 
35

 Durante o ano de 2016, “Cada magistrado brasileiro solucionou 1.749 processos, o que 

equivale a mais de sete ações resolvidas por dia. Juntos, magistrados e servidores atingiram a 

marca de 30,8 milhões de casos julgados no ano passado – sete anos atrás, o número era de 

23,7 milhões de processos. O esforço resultou em um crescimento do número de sentenças e 

decisões de 11,4% entre 2015 e 2016. Com isso, o índice de atendimento à demanda foi de 

100,3%, ou seja, os tribunais baixaram processos pelo menos a mesma quantidade de casos 

novos apresentados à Justiça.” 
36

 Os artigos assim estabelecem: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à 

custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 

quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará 

pelo valor do bem na época em que foi exigido; Art. 944. A indenização mede-se pela 

extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.” 
37

 Na ocasião, o Ministro Honildo Castro ressaltou que “a aplicação irrestrita das ‘punitive 

damages’ encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à 

entrada do Código Civil de 2002, já vedava o enriquecimento sem causa como princípio 

informador do direito e, após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la 

expressamente, mais especificamente no art. 884 do Código Civil de 2002”. 
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excedendo o limite do direito à reparação, em uma situação de 

enriquecimento ilícito da vítima (PIZARRO, 1996). 

Ocorre que, com todo respeito ao pensamento diverso, a 

discussão acerca do enriquecimento indevido da vítima não deveria sequer 

existir, pois não é o objetivo do instituto. O objetivo primordial da teoria 

punitive damages é punir. Conforme esclarece Higa (2016, p. 360): 

 

[...] ou admite-se que é justa a ideia de punição civil pecuniária 

do ofensor e, então, todas as críticas são mero proselitismo e 

devem desaparecer, ou ela é essencialmente injusta e deve ser 

execrada em termos muito mais rasos do que os do 

enriquecimento sem causa, seja ele da vítima, do Estado ou de 

um fundo particular ou privado.  
 

Como se não bastasse, a mera previsão legal do instituto teria o 

condão de afastar por completo o argumento. Não se poderia admitir que, em 

um sistema civil law, um instituto tão complexo fosse aplicado baseando-se 

em apenas entendimentos jurisprudenciais. Até nos Estados Unidos, berço 

das indenizações punitivas, onde persiste o sistema common law, vários 

Estados exigem a necessidade da legalidade estrita para sua aplicação. 

Portanto, extremamente necessário que exista uma alteração 

legislativa adicionando dispositivos que delimitem a matéria, precisamente 

no Código Civil, conforme será tratado minuciosamente ao fim deste 

trabalho. 

 

3.1.1 Destinação da indenização punitiva 

 

Outra questão sobre a aplicabilidade do instituto no ordenamento 

jurídico brasileiro se dá na porcentagem da indenização punitiva que será 

destinado à vítima ou ao Estado. Conforme foi visto anteriormente, vários 

Estados americanos estipulam um rateio da indenização entre vítima e Estado 
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no patamar médio de 50% (cinquenta por cento). O entendimento razoável é 

que se matenha tal número nas indenizações brasileiras, remetendo metade 

das indenizações a um fundo público para que façam o devido investimento 

nas áreas mais necessárias. Não se poderia esquecer de, em um país assolado 

pela corrupção, estabelecerem-se regras sobre como esse dinheiro seria 

repassado, como forma de evitar desvios ou ações desprovidas de boa-fé. O 

rateio caberá ao entendimento dos atuais congressistas, pois trata-se de uma 

questão de política legislativa (PIZARRO apud SERPA, 2011). 

Necessário que sejam delimitados, de maneira específica, quais 

causas poderiam ensejar uma indenização punitiva, por meio de seus 

requisitos objetivos e subjetivos, conforme será demonstrado no tópico a 

seguir.  

 

3.2 Requisitos para a concessão no direito brasileiro 

 

Havendo uma previsão legal sobre o instituto, caberá também ao 

legislador fixar, de forma geral, quais casos poderão demandar uma 

indenização punitiva, pois, além de auxiliar o judiciário na aplicação do 

instituto, traz maior credibilidade e segurança jurídica ao tema. 

 

3.2.1 Violação Contratual ou Extracontratual 

 

Há uma grande discussão sobre a possibilidade de uma violação 

contratual ensejar uma indenização em punitive damages. No próprio berço 

da teoria, a situação é tratada como excepcionalidade. O chamado breach of 

contract (ilícito contratual) é, segundo parte da doutrina americana, incapaz 

de gerar qualquer punição além da própria compensação em face de sua 

natureza contratual. Portanto, a quebra contratual teria o condão de apenas 
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compensar o prejuízo sofrido pela violação, e não punir o agente causador 

(DODGE, 1999). 
38

 

A exceção ocorreria em casos específicos onde a quebra 

contratual ocasionasse não só os danos previstos contratualmente, mas 

também de ordem extrapatrimonial, como um ropimento de noivado. 

Curiosamente, um dos primeiros casos de condenações punitivas 

foi exatamente decorrente de uma quebra contratual de matrimônio 

(WOLTZ, 1988), precisamente no caso Coryell v. Colbaugh.  

Em entendimento oposto (CALLEROS, 2006), não há qualquer 

vício de ilegalidade na indenização punitiva em sede de violação contratual, 

pois em uma quebra contratual culposamente grave ou dolosa que traz um 

prejuízo a sociedade, com ofensa a valores morais, nada mais justo que o 

agente causador seja devidamente punido. 

Semelhante posicionamento ocorre no ordenamento jurídico 

brasileiro em relação ao dano moral, pois existem diversos casos em que 

quebras contratuais ocasionaram a condenação do responsável em 

indenização por danos morais, desde que no caso concreto tenha ocorrido um 

dano além da própria quebra contratual. Ou seja, por si só, o mero 

inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar tal indenização 

(BRASIL. STJ, 2006). 

Portanto, o mesmo fundamento deve ser aplicado aos danos 

punitivos, seguindo o regramento ordinário de responsabilidade civil, vale 

dizer, conduta, nexo de causalidade, dano e culpabilidade (culpa grave ou 

dolo). 

                                                 
38

 O autor assim expõe: “Tradicionalmente, os danos punitivos não estão disponíveis por 

quebra de contrato. O objetivo dos remédios contratuais tem sido compensar o prometido 

pela violação, em vez de obrigar o promitente a executá-lo”. Tradução do autor. Texto 

original: “Traditionally, punitive damages have not been available for breach of contract. 

The goal of contract remedies has been to compensate the promisee for the breach rather 

than to compel the promisor to perform”. (DODGE, 1999, p.630) 
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3.2.2 Os requisitos subjetivos: dolo e culpa grave 

 

Importante que toda aplicação em punitive damages tenha um 

caráter particular, vale dizer, reservado para situações específicas, sob pena 

de perder credibilidade. O intuito de uma indenização punitiva é trazer um 

resultado exemplar ao ofensor, evitando-se assim novos cometimentos 

futuros de atos provenientes de culpa grave ou dolo.  

A indenização punitiva se faz cabível na ocorrência de uma 

conduta praticada com dolo ou culpa gravíssima, em que a mera 

compensação dos danos não é o suficiente para a devida reparação dos danos 

causados que, em sua grande parte, lesam toda a sociedade direta ou 

indiretamente (VAZ, 2009). 

Poderia se falar inclusive na chamada culpa gravíssima, 

modalidade de culpa excepcional, que, apesar de constar no anteprojeto da 

reforma do Código Penal, ainda não é aplicada no direito brasileiro. O 

relatório do anteprojeto explica detalhadamente o conceito desta culpa 

gravíssima (BRASIL, 2012): 

 

A culpa especialmente grave. Se todo o homícidio culposo nasce 

do descuido, existem situações nas quais o desvalor deste 

descuido é acendrado, indicativo de uma suscetibilidade à 

produção de tão terrível efeito. Se, conforme a própria Comissão 

propõe, não há dolo eventual sem assunção indiferente do risco 

de produzir a morte, cuidava-se de criar figura intermediária, 

lindeira tanto da culpa comum quanto da intenção indireta. Daí a 

culpa gravíssima, capaz de oferecer sanção penal mais intensa 

para os casos nos quais, sem querer e sem assumir o risco, o 

resultado fatal advém de excepcional temeridade. 

 

Dessa forma o elemento dolo e culpa grave se englobam 

perfeitamente nos requisitos para concessão de uma tutela punitiva. É 

essencial que seja demonstrado durante o processo judicial, que o ofensor 
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estava imbuído do que é chamado de state of mind (estado de espírito). Não 

se trata de um conceito para determinar um ato desprovido de planejamento 

ou por algum incapacitado, mas sim fruto de planejamento previamente 

elaborado, no qual o agente causador possui completo discernimento dos 

potenciais riscos de danos de alta magnitude (HIGA, 2016). 

Ocorre que em casos de responsabilidades baseadas na teoria do risco, 

ou seja, em que não há a necessidade de comprovação do elemento culpa, 

originou-se uma resistência contra a utilização do instituto punitivo, 

conforme se desdobrará no parágrafo subsequente. 

Há questionamentos teóricos se a existência da responsabilidade 

objetiva seria incompatível com a doutrina de indenização punitiva, pelo fato 

que a culpa sequer é tratada na primeira, enquanto que na segunda é elemento 

fundamental para sua concessão. Esse argumento surgira em diversos 

processos americanos, como em uma apelação no caso Sturm, Ruger & Co. v. 

Day, situado no Alaska. Tratava-se de uma responsabilidade objetiva pelo 

fato de produto (arma de fogo com defeito de fabricação) que, ao ser 

apreciada pela Suprema Corte do Alaska (ALASKA, 1979), conluiu-se que 

tal alegação não foi suficiente para retirar a indenização punitiva do caso, 

pois ficou demonstrado que a empresa tinha reconhecimento que seu produto 

era defeituoso e nada fez. 39
   

Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre a responsabilidade 

objetiva e a indenização por danos punitivos, visto que a primeira trata 

exclusivamente da compensação das vítimas em face de danos causados por 

atividades de risco, enquanto que na segunda há uma punição dos agentes 

                                                 
39

 Texto original da decisão: “We also reject the argument that punitive damages have no 

place in a strict liability case, although we do agree with appellant that punitive damages 

ought not to be awarded in every products liability case. Where, however, as in the instante 

case, plaintiff is able to plead and prove that the manufacturer knew that its product was 

defectively designed and that injuries and deaths had resulted from the design defect, but 

continued to market the product in reckless disregard of the public’s safety, punitive 

damages may be awarded.” 
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causadores de atos com maior reprovabilidade, no intuito prevenir casos 

semelhantes. A própria jurisprudência americana traz posicionamento 

pacífico sobre o tema (NEW JERSEY, 1996) 
40

  

Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva é perfeitamente 

submetida ao regime de punitive damages, ficando a cargo do Judiciário o 

estabelecimento de indenizações em  patamar justo e razoável baseados em 

critérios objetivos, conforme se desdobrará no tópico subsequente. 

 

3.3 Critérios para a quantificação do dano 

 

Um dos aspectos que trazem mais dúvidas em relação à 

aplicabilidade dos punitive damages ocorre na apuração de quais critério 

adequados para a quantificação do dano punitivo. 

A quantificação da indenização punitiva deverá levar em 

consideração critérios diferentes dos já delimitados pelos institutos atuais de 

responsabilidade civil (dano material ou moral), visto que o ponto atacado 

pelo dano punitivo não é a reparação integral da vítima, mas sim punir o 

ofensor pela conduta ilegal. Dessa forma, a indenização punitiva deve ir além 

dos limites impostos no art. 944 do Código Civil. Assim, traz os seguintes 

critérios para quantificação: grau de culpa do ofensor; gravidade do dano; 

condição econômica do ofensor e lucro obtido pelo ofensor. 

O grau de culpa do ofensor é um critério que, além da 

quantificação do dano punitivo, serve para a própria condenação nesta teoria, 

                                                 
40

 Texto original da decisão: “[...] strict prodcuts liability and punitive damages are different 

in purpose and in the policies each seeks promote. [...] The overriding goal of strict products 

liability is to protect consumers and promote product safety. Manufactures, by the act of 

marketing their products, are made responsible to the public for injuries caused by those 

products – the ‘reparative’ function. […] Punitive damages, on the other hand, serve to 

express the community’s disapproval of outrageous conduct – the ‘admonitory’ function. 

Punitive damages are determines ‘from the perspective of the defendante rather than of the 

plaintiff.’ […] As with the differing proofs required for strict liability and punitive damages, 

the policies behind them, although differing from one another, are not incompatible.” 
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o que demonstra sua importância frente a outros critérios. O critério deve ter 

em mente questões como provas angariadas no processo, se o acusado agiu 

com culpa grave ou dolo etc. Acaba trazendo um aspecto ao julgador 

parecido com o determinado pelo caput do art.59 do Código Penal (BRASIL, 

1940).
41

 A Suprema Corte do Estado da Califórnia (CALIFORNIA, 1978) 

partiu da premissa que certas condutas trazem graus de censura diferentes, 

enquanto que a Suprema Corte dos Estados Unidos explicou que a 

razoabilidade de uma indenização punitiva está diretamente ligada ao grau de 

reprovabilidade da conduta do réu. 

A mesma Suprema corte (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

apud SERPA, 2011, p. 322) estabeleceu no mesmo processo quatro 

elementos relevantíssimos para a aplicação do instituto no direito pátrio: 

 

São eles: (i) se a conduta ilícita demonstrava uma indiferença, ou 

flagrante desconsideração, para com a saúde ou segurança dos 

outros; (ii) se a conduta ilícita demonstrava a reincidência do 

ofensor ou se, de outro lado, era um ato isolado; e, ainda, (iii) se 

a conduta ilícita se caracterizava como um ato intencional, 

malicioso, traiçoeiro. 

 

Relembrando que todos estes critérios acima delineados devem 

ser aplicados segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 

como forma de evitar indenizações extremamente injustas. 

O segundo critério, a saber, gravidade do dano, está nitídamente 

ligado ao elemento do tópico anterior, visto que quanto mais bens jurídicos 

são atingidos pelo ofensor, mais reprovável será a sua conduta. Dessa forma, 

se uma empresa introduz no mercado produtos defeituosos, a indenização 

punitiva deverá ser superior  em relação ao produto que mais lesou a 

                                                 
41

 “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como 

ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime: [...]”. 
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sociedade, em face de outro que, apesar de defeituoso, prejudicou menos 

indivíduos. (ANDRADE, 2006). 

Aspecto interessante desse critério é que a dimensão da gravidade 

do dano não é analisado sob o ponto de vista subjetivo da vítima, mas sim 

objetivamente pelo evento danoso em si e a falta de comprometimento do 

ofensor na prevenção deste. Foi nesse sentido que a Corte Federal do Sexto 

Circuito (apud HIGA, 2016) negou uma apelação contra uma decisão 

determinada pelo Estado de Ohio que não concedera punitive damages em 

face que a nova administração da empresa, ao tomar conhecimento dos fatos, 

tomou medidas preventivas e responsabilidade social perante seus 

consumidores. 

O próprio dano poderá ser inclusive dotado de maior gravidade 

quando cometido contra determinada pessoa, como naqueles causados a 

crianças e deficientes.
42

 Portanto é possível que em casos específicos, o 

ofensor possa ter sua pena civil atenuada pelo fato de ter, de forma voluntária 

e eficaz, minorado as consequências do ato ou atitudes similares. 

Observa-se que nos parágrafos anteriores, o Direito Penal acabou 

por tomar o protagonismo do tema. Aqui não é diferente, pois a condição 

econômica do réu deve ser levado em conta na dosimetria da pena, conforme 

art. 60 do Código Penal (BRASIL, 1940).
43

 Trata-se de lógica intuitiva que 

deve ser trazida para a indenização punitiva pois quanto mais opulento for o 

ofensor, maior deverá ser sua pena para que atinja o objetivo estatal. A 

indenização punitiva difere-se assim da indenização compensatória, pelo fato 

                                                 
42

 Trata-se de exceção, pois tradicionalmente a indenização punitiva não visualiza a figura da 

vítima como influência para quantificar a indenização. 
43

 “Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação 

econômica do réu.” 
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que, enquanto na primeira a situação patrimonial do réu importa, na segunda 

essa importância decai para um caráter de excepcionalidade. 
44

 

A condenação do réu baseando-se em seu patrimônio é de grande 

importância como forma de garantir uma punição efetiva, mas jamais como 

efetivo desestimulante de condutas ilícitas, conforme explica Robert Cooter 

(1988, p. 1176-1177): 

 

Tribunais consideram rotineiramente o total de ativos ou riqueza 

do réu ao determinar o nível de danos punitivos. Isso pode ser 

apropriado para a punição retributiva de atos maliciosos, mas 

normalmente é inadequado dissuadir tomadores de decisão 

economicamente interessados. O fator de controle em um 

cálculo puramente interessado em se adequar a um padrão legal 

é o custo de conformidade em relação ao custo do passivo, 

assumindo que a responsabilidade é o único custo do 

descumprimento. Se uma empresa espera ou não desfrutar de 

uma vantagem ao violar um padrão legal, ela geralmente tem 

pouco ou nada a ver com sua riqueza total ou com o valor de 

seus ativos. Pensar de outra maneira é cometer o pecado capital 

na economia: confundir valores marginais e totais. 
45 

 

Mas afinal qual seria a melhor maneira de desestimular os bad 

players? 

O último critério a ser analisado será a eventual obtenção de 

lucros financeiros por parte dos atos praticados por ofensores, fato capaz 

de habilitar uma indenização de ordem punitiva. Estes lucros geralmente são 

maiores até do que os próprios danos materiais do caso, aumentando assim 

                                                 
44

 A excepcionalidade consta no parágrafo único do art.944 do Código Civil (BRASIL, 

2002): “Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.” 
45

 Tradução do autor. Texto original: “Courts routinely consider the total assets or wealth of 

the defendant when determining the level of punitive damages. This may be appropriate for 

retributive punishment of malicious acts, but it is typically inappropriate to deterrence of 

economically self-interested decisionmakers. The controlling factor in a purely self-

interested calculus of whether to conform to a legal standard is the cost of compliance 

relative to the cost of liability, assuming liability is the only cost of noncompliance. Whether 

or not a firm expects to enjoy an advantage from violating a legal standard typically has 

little or nothing to do with its total wealth or the value of its assets. To think otherwise is to 

commit the cardinal sin in economics: confusing marginal and total values.” 
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ainda mais seu grau de reprovabilidade, como no já explicado Ford Pinto 

Case. 

Baseando-se nesse caso foi possível notar o grau de conveniência 

da Ford Motors ao não realizar o recall dos veículos defeituosos, pois, como 

a reparação dos veículos sairia muito mais caro que as indenizações por 

danos causados a consumidores, seria muito mais lucrativo para a empresa 

que se mantivesse inerte.  

Daí a importância de utilização do punitive damages como forma 

de suprir essa lacuna, pois a indenização punitiva deve levar em conta o 

montante de lucro que o réu adquiriu em face das condutas ilícitas. 

Ocorre que nem sempre tais lucros são facilmente verificáveis ou 

sequer são conectáveis diretamente com o dano perpetrado, ocasião em que o 

julgador, encontrando dificuldades para descobrir o montante de lucro 

auferido, poderá utilizar este critério apenas como um parâmetro no momento 

de estabelecer a pena civil, como foi feito no caso citado, onde a corte se 

baseou na receita líquida da companhia para aplicar a indenização punitiva.  

Portanto, a situação deve ser muito bem analisada a fim de se 

condenar o ofensor em um dano punitivo justo em face da ultrajante conduta.  

  

3.4 Introdução do punitive damages no ordenamento brasileiro 

 

Portanto, após todo o exposto nos tópicos e capítulos anteriores, a 

inclusão do instituto dos punitive damages, diante da necessidade de previsão 

legal, deverá ser feito de forma expressa na lei civil, com destaque aos 

elementos objetivos e subjetivos; critérios para a quantificação da 

indenização e uma introdução legislativa em relação à destinação da 

condenação. 

Compartilha-se dos moldes ditados por Ricardo Serpa (2011, 

p.358) acerca de como devem ser o núcleo destes novos dispositivos legais, 
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com alterações no Código Civil e na Lei nº 7.347/85, referente a danos 

ambientais: 

Art. 944, do CC/2002: A indenização mede-se pela extensão do 

dano. 

§ 1º – Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a 

indenização. 

§ 2º – Nos casos em que, do ato ilícito cometido com dolo ou 

culpa grave, resultar dano extrapatrimonial, ou do qual o ofensor 

extrair benefícios econômicos para si ou para outrem, o juiz 

poderá impor ao autor do dano, no mesmo processo e sem 

prejuízo das perdas e danos e demais sanções cabíveis, uma 

quantia a título de indenização punitiva, cujo montante poderá 

exceder a extensão do dano. 

§ 3º – Na quantificação da indenização punitiva prevista no 

parágrafo antecedente, que deverá ser feita em atenção aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o juiz terá 

em conta, notadamente: 

I – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do autor do dano 

II – a natureza e a extensão do dano 

III – a situação econômica do autor do dano  

IV – as vantagens pecuniárias obtidas pelo autor do dano 

§ 4º – O produto da indenização punitiva devida reverterá para o 

Fundo criado pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 12-A, da Lei 7.347/1985: Na ação de responsabilidade por 

danos a interesses difusos, se o ato ilícito for cometido com dolo 

ou culpa grave, ou se dele o ofensor extrair benefícios 

econômicos para si ou para outrem, o juiz poderá impor ao autor 

do dano, no mesmo processo e sem prejuízo das perdas e danos e 

demais sanções cabíveis, uma quantia a título de indenização 

punitiva, cujo montante poderá exceder a extensão do dano. 

Parágrafo único: Na quantificação da indenização punitiva 

prevista no caput, que deverá ser feita em atenção aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, o juiz terá em conta, 

notadamente: 

I – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do autor do dano 

II – a natureza e a extensão do dano 

III – a situação econômica do autor do dano 

IV – as vantagens pecuniárias obtidas pelo autor do dano (grifos 

nossos) 

 

Dessa forma, caberá ao Legislativo promover as medidas necessárias, 

com a inclusão dos artigos citados, ainda que não essecialmente da mesma 

maneira como foi posto pelo autor citado, visto que o importante é se 

mantenha o núcleo essencial de cada dispositivo. 
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O presente trabalho teve como eixo central a discussão sobre a 

aplicabilidade do instituto do punitive damages no ordenamento brasileiro. 

Para tanto notou-se que a teoria de responsabilidade civil presente no código 

civil brasileiro não possui efetividade suficiente atualmente para combater 

condutas altamente reprováveis, geralmente praticadas por grandes agentes 

econômicos. O motivo disso ocorre muitas vezes pelo fato do lucro do 

ofensor ser muito maior do que o próprio custo da indenização pela reparação 

(caso este chegue ao judiciário), trazendo zero incentivos à prevenção do 

dano, o que só tem a piorar em face da morosidade judiciária brasileira. O 

lucro do ofensor é didaticamente demonstrado no caso Grimshaw v. Ford.  

Foi observado que no direito norte americano, o instituto vem 

trazendo avanços consideráveis na forma de prevenir e punir danos por 

condutas de alta reprovabilidade. Conforme se fundamentou, o instituto do 

punitive damages possui uma preferência natural pela figura do ofensor ao 

invés da vítima, visto que sua função primordial é a punição por meio da 

instituição de uma pena pecuniária de alto valor que vai além de montantes 

reparatórios. Dessa forma o valor quantificado deve ser destinado para, além 

da vítima, a fundos públicos ou privados a fim de que seja aplicado o 

quantum em setores deficitários da sociedade.  

O limite mínimo indenizatório a ser direcionado para vítima, com 

base na legislação da maioria de Estados norte-americanos, deverá se manter 

na base de 50% (cinquenta por cento), bem como não é indicado haver um 
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teto (caps) indenizatório punitivo, visto que acabaria trazendo uma rigidez 

desnecessária ao instituto, pois cada caso concreto tem suas peculiaridades e, 

como se trata em grande parte do lucro obtido pelo ofensor, caso esse lucro 

ultrapassasse o teto estabelecido pelo legislador, retornaria-se ao dilema 

anteriormente explicado no caso Grimshaw v. Ford, ou seja, o ofensor não 

teria incentivos algum para realizar a prevenção da conduta ou, em sua 

condenação, ser devidamente punido. 

A quantificação da indenização punitiva é tarefa árdua, razão pela 

qual foram delimitados certos elementos essenciais a serem verificados pelo 

julgador antes de sentenciar, como grau de culpa do ofensor, gravidade do 

dano e lucro obtido em face da conduta ilícita. É possivel que se trace uma 

própria ratio em relação aos danos materias do caso para se encontrar uma 

base dos punitive damages devidos.  

Ocorre que sua implementação, ainda que feita corretamente no 

mercado brasileiro, deverá ser algo de diverso lobbys negativos, da mesma 

forma como ocorre nos Estados Unidos, a saber, no caso do café do 

Mcdonald’s (onde há um vasto trabalho da mídia em alterar o que realmente 

aconteceu) ou até na falácia histórica da norte-americana que inseriu seu gato 

no microondas. Na verdade fica claro que a teoria causa muitos receios aos 

grandes agentes econômicos em face da probabilidade de serem condenados 

em indenizações punitivas, principalmente pelos acrescentados de graus de 

imprevisibilidade.  

Conclui-se pela possibilidade de inclusão do instituto no 

ordenamento jurídico brasileiro como forma de trazer uma nova modalidade 

de responsabilidade civil, com função primordial de punir o ofensor causador 

de condutas altamente reprováveis, como nos casos de culpa grave ou dolo. 

Dessa forma, a prevenção acaba sendo uma consequência da certeza da 

punição. Portanto o instituto deve ser aplicado imediatamente no 
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ordenamento brasileiro, desde que prescindido de Lei para o devido 

regulamento, com alterações precisamente no art. 944 do Código Civil e na 

Lei n° 7.347/85, delimitando nestes dispositivos todos os pressupostos para a 

ocorrência do dano punitivo, provas necessarias para sua configuração, quais 

critérios devem ser adotados pelo julgador para quantificar o valor da 

indenização, a destinação de parte do montante, etc. Espera-se que assim 

casos graves como o ocorrido no Circo Vostok nos anos 2000, possam ter 

uma reprimenda judicial adequada dada a magnitude do dano. 
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