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O Futuro da Responsabilidade Civil

Muito  se  tem  escrito  sobre  a  profunda  transformação por  que  passa  a

responsabilidade civil.  A ênfase milenarmente atribuída ao ofensor  deslocou-se, nos

últimos  20  anos,  para  o  ofendido,  ampliando-se  formidavelmente  as  hipóteses  de

reparação. Por outro lado, supera-se gradualmente a noção subjetiva de culpa, associada

à intenção do agente,  consolidando-se, cada vez mais, o fenômeno conhecido como

objetivação da responsabilidade civil. Tal alteração conceitual abrange não somente as

novas hipóteses de responsabilidade objetiva, alvitradas pelo legislador especial e pelo

Código Civil de 2002, mas especialmente a construção – doutrinária e jurisprudencial –

que procura definir a noção de culpa a partir de critérios objetivos relacionados com o

padrão  de  comportamento  exigível  em  determinadas  circunstâncias,  histórica  e

geograficamente determinadas.

Tal tendência fortaleceu-se com a Constituição da República, que consagrou a

reparação  dos  danos  morais,  autonomamente  considerados  em  relação  aos  danos

materiais  (art.  5º,  V,  X,  CR)  e  estabeleceu,  com  fundamento  nos  princípios  da

solidariedade social e da justiça distributiva (arts. 3º, I e III, CR), os novos contornos da

responsabilidade civil, associados à seguridade social, no sentido de ampliar os confins

do dever de reparar e da repartição social dos danos (arts.  7º, XXVIII,  art. 21, XXIII,

“c”; art. 37, § 6º, art. 190 e ss).

Diante do novo panorama legislativo, doutrinário e jurisprudencial, polarizou-se

o discurso jurídico entre aqueles que identificam na ampliação do dever de reparar uma

vitória em si mesma, atribuindo ao Estado e aos empresários praticamente todos os ônus

decorrentes da atividade produtiva; e, de outra parte, os que denunciam uma indústria

de danos, propiciadora de verdadeiro enriquecimento sem causa.

No âmbito de tal  refrega,  o Supremo Tribunal  Federal  admitiu os chamados

danos punitivos em hipótese de responsabilidade objetiva, contrariando o princípio da

reparação  proporcional  ao  dano  (Agr.  Instr  n.  455.846-4/RJ).  Ampliação  pouco

criteriosa também se faz sentir na admissão de danos morais à pessoa jurídica (que na

maioria das vezes se traduz em danos materiais, ainda que de difícil liquidação), à qual

se passou a reconhecer, acriticamente, direitos da personalidade; e dos chamados danos



morais coletivos, sem que se definisse, até o presente momento, a sua conceituação. A

liquidação por danos morais, por sua vez, carece de critério uniforme, associada não

raro,  equivocadamente,  a  um  mero  aborrecimento  ou,  pior,  à  gravidade  do  dano

(tornando  irreparável  danos  que,  embora  injustos,  fossem  considerados  de  pouca

gravidade)  ou à  condição econômica da vítima (conectando-se a  medida da dor  ao

tamanho do bolso), em flagrante desapreço pela isonomia constitucional.

Em  sentido  contrário,  sucessivas  decisões  do  Superior  Tribunal  de  Justiça

parecem  revelar  cautela.  A  mais  conhecida  relaciona-se  com  a  rejeição  ao  dano

decorrente do chamado “abandono afetivo”, julgada no fim de novembro de 2005 (REsp

n. 757.411), causando apaixonada controvérsia no âmbito dos cultores do direito de

família.

Por outro lado, no julgamento do REsp n. 595.734, o STJ considerou que nem

todos os aborrecimentos  vivenciados  pelo consumidor são  indenizáveis,  devendo-se

revelar os “fatos do cotidiano, que não extrapolam as raias das relações comerciais, e,

portanto, não podem ser entendidos como ofensivos ao foro íntimo ou à dignidade do

cidadão”.  Em outro Acórdão,  o STJ rejeitou “a dupla compensação financeira  pelo

mesmo fato”, impedindo que o consumidor, já ressarcido, em face de uma instituição

financeira,  por  conta  da inscrição  indevida de seu nome no Serasa,  obtivesse nova

indenização em face do próprio Serasa, por este não ter comunicado a inscrição (REsp

n. 756.874).

Inúmeras outras demandas suscitam certa sensação de insegurança quanto aos

novos  parâmetros  do  dever  de  reparar,  em  especial  no  que  concerne  à  tutela  da

personalidade, timidamente regulada pelo Código Civil de 2002. Especificamente no

que tange ao direito de imagem, há exageros da parte de pessoas que, promovendo uma

superexposição  de  sua  imagem  –  até  mesmo por  correio  ou  páginas  eletrônicas  –

pretendem ressarcir-se de qualquer reprodução da imagem por elas próprias divulgada.

Daqui decorrem ao menos duas observações. Em primeiro lugar, não há como

estabelecer  critérios  para  a  solução  do  problema da reparação  de  danos  com base

exclusivamente nas normas do Código Civil. Torna-se indispensável a busca de balizas

que, fundadas no princípios e valores constitucionais, sirvam para unificar o sistema de

responsabilidade, discriminando-se os chamados danos ressarcíveis e reconhecendo a

irreparabilidade de inúmeros danos do cotidiano. Em segundo lugar, por mais louvável

que seja a ampliação do dever de reparar, protegendo-se as vítimas de uma sociedade

cada vez mais sujeita a riscos – decorrentes das novas tecnologias, dos bancos de dados



pessoais, dos aparatos industriais, da engenharia genética, e assim por diante –, não se

pode  desnaturar  a  finalidade  e  os  elementos  da responsabilidade  civil.  O  dever  de

reparar não há de ser admitido sem a presença do dano e do nexo de causalidade entre a

atividade e evento danoso, tendo por escopo o ressarcimento da vítima.

E nem mesmo a caótica intervenção do Estado em áreas sociais críticas – como

saúde, transporte, segurança pública – autoriza o super dimensionamento do dever de

reparar para a promoção de justiça retributiva entre particulares. Tão grave quanto a

ausência de reparação por um dano injusto mostra-se a imputação do dever de reparar

sem a  configuração  de  seus  elementos  essenciais,  fazendo-se  do  agente  uma nova

vítima.

A indenização imposta sem a observância dos seus pressupostos representa, a

médio prazo, o colapso do sistema, uma violência contra a atividade econômica e um

estímulo ao locupletamento. Há de se conjuminar a técnica indenizatória própria da

responsabilidade com o sistema de seguros privados, ao lado dos mecanismos impostos

ao Poder Público para a promoção da solidariedade constitucional. Aos estudiosos da

responsabilidade  civil  apresenta-se,  portanto,  o  desafio  de  garantir  o  ressarcimento

amplo, de modo compatível com a locação de riscos estabelecida na sociedade atual,

sem  que  se  pretenda  transferir  para  a  reparação  civil  os  deveres  de  justiça  social

desdenhados por insuficientes políticas públicas e deficitária seguridade social.
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