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largamente difundido no sentido de que o inadimplemento contratual, de ordinário, não
tem o condão de ensejar dano moral. Para tanto, examina-se o conceito de dano moral e
a forma de sua aferição, mediante análise do que se entende por configuração in re ipsa
do dano moral.
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1. O dano moral como lesão a interesses extrapatrimoniais

Questão1 tormentosa na tutela do consumidor mostra-se a liquidação dos danos morais.
Se a delimitação dos interesses extrapatrimoniais merecedores de proteção jurídica já é
objeto de grandes dificuldades,2 a configuração da sua lesão e a consequente forma de
reparação não poderiam ser menos problemáticas.

Como se sabe, a CF/1988 (LGL\1988\3) colocou uma pá de cal na discussão relativa à
viabilidade de autônoma compensação pelos danos morais,3 de maneira que,
atualmente, mostra-se pacífica a possibilidade de sua cumulação com os danos
patrimoniais, ainda que oriundos do mesmo fato.4 Nessa mesma direção, o CDC
(LGL\1990\40) esclareceu ser direito básico do consumidor a plena prevenção e
reparação dos danos morais e patrimoniais, perfeitamente cumuláveis.5 Consolidou-se,
assim, o princípio da reparação integral do consumidor.6

Nada obstante, persistem importantes controvérsias, valendo destacar a que permeia a
própria definição de dano moral. Existem, basicamente, dois entendimentos
fundamentais acerca da configuração do dano moral. De uma parte, sustenta-se que os
danos morais caracterizam-se pela dor psicológica sofrida pelo indivíduo.7 Por outro lado,
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argui-se que o dano moral deve ser apreendido objetivamente, independentemente do
íntimo sofrimento que a vítima tenha experimentado em razão do fato danoso.8

A primeira vertente tem sido designada como subjetiva, por atribuir relevância aos
efeitos psíquicos do dano moral sobre a vítima. O segundo entendimento, por sua vez,
apresenta conotação objetiva, na medida em que busca caracterizar o dano moral a
partir da identificação de lesão a interesses extrapatrimoniais,9 independentemente do
impacto que o dano tenha causado nos sentimentos da vítima.

Embora não raras vezes o dano moral venha acompanhado de indignação, dor, revolta,
angústia, fato é que esses sentimentos não podem ser reputados inerentes à ideia de
dano moral. Caso contrário, chegar-se-á à conclusão de que pessoas incapazes de
compreender não são suscetíveis de sofrer certos danos morais, como a violação à sua
honra e imagem, por exemplo. E isso seria o mesmo que não assegurar proteção a tais
direitos, uma vez que a sua violação restaria irressarcida.

Apesar de os tribunais, em numerosas ocasiões, adentrarem nos aspectos subjetivos
para a análise do dano moral, tem-se verificado movimento importante no sentido de
não atribuir à repercussão psicológica caráter preponderante para a configuração do
dano moral, justamente para não se negar a proteção de valores extrapatrimoniais
quando sua violação não vem necessariamente acompanhada de abalo psicológico. Duas
decisões emblemáticas demonstram essa preocupação.

O primeiro caso, julgado pelo STJ no REsp 910.794, consiste em ação ajuizada pelo
recém-nascido, seus pais e irmão, em que buscavam receber, além das perdas
patrimoniais, compensação pelos danos morais oriundos de o recém-nascido ter tido seu
braço amputado por erro médico. O acórdão recorrido abraçou a tese de que o
recém-nascido não teria aptidão para sofrer dano moral, pois lhe faltaria capacidade
intelectiva para avaliar e sofrer pela perda do braço. O STJ, no entanto, entendeu que o
dano moral não pode ser visto como de ordem puramente psíquica, devendo-se tutelar
e, conseguintemente, compensar a objetiva lesão à dignidade humana, fundamento
central do ordenamento.10

O segundo caso consiste no julgado envolvendo a pílula anticoncepcional Microvilar. A
Schering do Brasil, fabricante do anticoncepcional, por falha em seu controle produtivo,
acabou distribuindo diversas “pílulas de farinha”, as quais foram elaboradas apenas para
teste de maquinário e por isso não deveriam ter chegado às prateleiras de venda.
Entretanto, o produto-teste alcançou indevidamente o mercado de consumo e foi
ingerido por várias mulheres, tendo um bom número delas engravidado. Diante disso,
consumidoras ajuizaram ação com vistas a obterem reparação por dano moral
decorrente da gestação indesejada. A Schering do Brasil, em sua defesa, arguiu que a
gravidez seria insuscetível de ensejar danos morais, pois o nascimento de um filho não
poderia ser reputado dano causador de sofrimento e dor.

O STJ, contudo, entendeu que, independentemente de a gravidez ter propiciado
sentimentos de felicidade e alegria para as mães, houve lesão objetiva ao direito
existencial da mulher de decidir o momento ideal para engravidar.11 Dessa forma, na
espécie, considerou-se que a consequência da lesão – dor, sofrimento ou mesmo alegria
– seria irrelevante para a configuração do dano objetivamente considerado, referente à
impossibilidade de autodeterminação da mulher em escolha existencial dessa magnitude.

Depreende-se de tais exemplos que, apesar de a noção subjetiva de dano moral ser
muito difundida, adentrando os julgadores com frequência nos sentimentos das vítimas
para a verificação da ocorrência do dano moral, tem-se cada vez mais relativizado a
importância do abalo psicológico, não mais tido como elemento essencial ao dano moral
– embora possa ser levado em conta na sua quantificação – de maneira a se privilegiar,
em importantes casos, a lesão objetiva, independentemente da repercussão psíquica do
dano.12

Todavia, apesar desse inegável avanço, ainda é possível verificar algumas dificuldades
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ocasionadas provavelmente pelo demasiado peso conferido à percepção subjetiva do
dano moral. Nessa direção, o Enunciado 385 (MIX\2010\1633) da Súmula do STJ dispõe
que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”. A justificativa desse enunciado, identificada com base nos precedentes e
constantes no site do STJ, é de que “a pessoa não pode se sentir ofendida pela nova
inscrição, ainda que equivocada”.13

Segundo se percebe, a objetiva lesão à honra cede em prol de suposta inexistência de
sentimento negativo superior ou diverso daquele já ocasionado pela inscrição anterior. A
primazia atribuída a emoções de impossível investigação acaba por chancelar a indevida
violação de situação jurídica extrapatrimonial merecedora de proteção.
Independentemente dos sentimentos nutridos pela pessoa que tem injustamente seu
nome negativado, o registro irregular atinge a credibilidade da vítima.14

A legítima inscrição anterior não pode servir de salvo conduto para ulteriores violações à
honra, mesmo porque quanto mais registros contra si o consumidor tiver, maior sua
dificuldade de obtenção de determinadas vantagens no mercado de consumo e maior a
agressão impingida à sua honra. Fosse assim, aquele que autoriza a divulgação de
determinada imagem perderia seu direito existencial a vedar novas publicações desta
mesma imagem.

Da mesma forma, em relação à possibilidade de dano moral por inadimplemento
contratual, a jurisprudência por vezes tende a adotar como critério o aborrecimento daí
decorrente, considerando-o ora como ordinário e, portanto, tolerável, ora como grave a
ponto de gerar dano moral. Não bastasse essa excessiva valoração de sentimentos
subjetivos dificultar o estabelecimento de parâmetros científicos para aferição do dano
moral, acaba-se por descurar dos interesses extrapatrimoniais que, não raras vezes, são
a razão de ser do contrato.

A patrimonialidade ínsita ao vínculo obrigacional não significa que, notadamente nas
relações de consumo, o inadimplemento fique, necessariamente, adstrito ao campo
patrimonial. Como é cediço, interesses extrapatrimoniais podem ser a razão
preponderante do contrato, nada obstante a patrimonialidade da prestação.15

Além disso, o contrato pode garantir o acesso a bens essenciais para uma vida digna,
como água e luz, de maneira que o descumprimento do fornecedor acaba por obstar o
acesso a condições mínimas para a existência digna. Não por acaso os tribunais se
preocupam em estabelecer balizas interpretativas para esses contratos, que considerem
a essencialidade dos bens para o consumidor. Por isso que o intérprete deve se
preocupar menos com os efeitos do inadimplemento contratual em relação aos
sentimentos do consumidor e mais em investigar se o descumprimento atingiu interesse
extrapatrimonial merecedor de tutela vinculado ao contrato.

Em definitivo, com vistas a se assegurar a proteção dos interesses extrapatrimoniais
sempre que injustamente desrespeitados, independentemente de outros fatores tais
como o abalo psíquico, há de se relativizar a importância da repercussão da lesão nos
sentimentos da vítima, a qual não deve ser reputada da essência do dano moral,
podendo servir, se for o caso, para auxiliar na quantificação deste. Com isso, não mais
se legitima que violações a bens existenciais fiquem irressarcidas, garantindo-se ampla
tutela de tais situações.
2. Análise crítica da configuração in re ipsa do dano moral

Como questionar que a morte de um filho, a publicação indevida de imagem alheia para
fins comerciais, a perda de um braço, entre tantos outros exemplos, gera dano moral?
Eis o pensamento largamente difundido no sentido de que o dano moral, em muitos
casos, é in re ipsa, ou seja, uma vez provado o fato lesivo, demonstrado estará, ipso
facto, o dano moral.16
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Nessa esteira, entende-se como in re ipsa o dano moral oriundo da injusta recusa de
cobertura de seguro saúde;17 da indevida inscrição no cadastro de inadimplentes;18 da
impossibilidade de registro do diploma quando da conclusão do curso;19 do extravio de
correspondência registrada;20 da morte de pais, filhos ou irmãos.21

Em razão da natureza imaterial do dano moral e da sua constante associação ao
sofrimento da vítima, o recurso ao expediente in re ipsa tem parecido necessário em
numerosas situações. Colhe-se dos aludidos precedentes que, diante de certos
acontecimentos, não seria razoável exigir a prova do dano moral, vez que dos fatos seria
inequívoco o dissabor experimentado pela vítima. Como se percebe, o mecanismo in re
ipsa tem por escopo facilitar a reparação por danos morais, pois objetiva afastar
discussões que, na prática, poderiam deixar a vítima sem ressarcimento.22 Com efeito,
não é desprezível o peso ainda atribuído pelos tribunais aos sentimentos do ofendido
para a caracterização do dano moral, de maneira que, sem o recurso ao in re ipsa,
dificilmente seria possível a reparação em determinadas hipóteses, como no caso do
direito de imagem de pessoas famosas, especialmente quando em algum momento já se
expuseram voluntariamente.23

Note-se, entretanto, que os tribunais não dispensam a demonstração do dano moral em
todo e qualquer caso, esclarecendo que nem sempre este será presumido. A título
ilustrativo, veja-se a jurisprudência relativa ao dano moral oriundo do inadimplemento
contratual.24 Embora em certas hipóteses os tribunais entendam que o inadimplemento
contratual ocasiona dano moral in re ipsa, como nos casos de indevida interrupção na
prestação de serviços essenciais ou na recusa injusta à cobertura de certo tratamento,
prevalece o entendimento de que, via de regra, o inadimplemento contratual não gera
dano moral, o qual deve ser efetivamente demonstrado.

Depreende-se dessa dualidade de tratamentos que a técnica da presunção do dano
moral não consiste em imperativo ontológico relacionado à natureza imaterial da lesão,
mas em mecanismo que visa, em determinadas circunstâncias, a facilitar a reparação.
Diante disso, a primeira dificuldade com a qual se depara o intérprete reside em
diferenciar os casos nos quais o dano moral é presumido daqueles em que deve ser
concretamente demonstrado. Afinal, se o dano moral é passível de demonstração, por
que esta é dispensada em certas situações?

Nesse particular, cumpre elucidar que, a rigor, inexiste dualidade entre o fato lesivo e o
dano moral, este configurado objetivamente. Com efeito, afere-se o dano moral a partir
da qualificação do fato lesivo, de modo que, valorado determinado evento como injusto
e violador de interesses extrapatrimoniais, identificado está o dano, sem que seja
necessária uma segunda operação hermenêutica para justificar a reparação. Trata-se
simplesmente de liquidar os danos de acordo com sua extensão, apreendida com base
nas peculiaridades concretas da lesão e da vítima. Por isso que a doutrina alerta para a
desnecessidade do recurso ao in re ipsa quando se adota o conceito objetivo de dano
moral.25

Em certo sentido, portanto, todo dano moral se configura in re ipsa, pois inexiste a prova
do dano moral desvinculada da qualificação do ato ofensor, cuidando-se de operação
unitária. A etapa que se entende suprimida com o expediente in re ipsa, em verdade,
seria desnecessária, e a técnica da presunção acaba por restringir, no comum dos casos,
o montante da liquidação, sem exigir do julgador esforço específico para, ao avaliar as
nuances do fato concreto, efetivar a reparação integral.26 Não se trata apenas da prova
do evento materialmente ocorrido, mas da concreta avaliação e valoração de que este
desrespeitou injustamente interesses extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento
jurídico (eis o dano injusto a ser ressarcido).27 A partir daí, com base nessa mesma
operação hermenêutica qualificadora do fato lesivo, a extensão dos danos deve ser (não
presumida, mas) estabelecida de modo compatível com a singularidade da hipótese em
exame.

Em última análise, há de se ter cautela para que o expediente do dano in re ipsa não
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acabe por tipificar hipóteses de dano moral, suprimindo em parte o procedimento de
qualificação do fato lesivo e reduzindo, mediante tabelamento quase automático, a
liquidação. Com efeito, em matéria de reparação integral do consumidor, a tipificação
pode acabar sendo prejudicial, por desprestigiar o exame das circunstâncias do caso
concreto e, com isso, amesquinhar sua proteção.

Dessa maneira, a construção do dano moral in re ipsa – embora louvável do ponto de
vista prático, porque objetivou, em sua formulação, facilitar a reparação, além de
consolidar orientações extraídas a partir de violações reiteradas – não pode suprimir a
relevantíssima aferição em concreto do dano moral, que permite aquilatar a extensão do
dano a ser liquidado, pois apenas assim se assegurará a plena reparação do consumidor,
que atente para todas as suas condições pessoais, inclusive eventual
hipervulnerabilidade, e para as especificidades das circunstâncias em que se dá a lesão.

Na atual sociedade de consumo, em que há lesões massificadas e repetitivas, mostra-se
meritória a atitude dos tribunais no sentido de identificar certas condutas com aptidão
lesiva a interesses extrapatrimoniais e, conseguintemente, potencialmente ensejadoras
de dano moral. Por outro lado, não se pode exasperar a valoração abstrata do ato em
detrimento das peculiaridades do caso concreto, de modo a se comprometer a ampla
reparação que deve ser assegurada ao consumidor.

A reparação por danos morais, antes mesmo de direito básico do consumidor, consiste
em direito fundamental da pessoa humana, de sorte que sua plena compensação deve
ser garantida como decorrência do princípio da reparação integral.28 Para tanto, é de se
assegurar ampla liquidação que atente para as peculiaridades da vítima e do fato lesivo,
de forma que não haja padronizações abstratas para os valores fixados a título de danos
morais.
3. In re ipsa às avessas: presunção de que o inadimplemento contratual não gera dano
moral

Assim como deve ser visto com cautela o entendimento de que em determinadas
hipóteses o dano moral se configura in re ipsa, também se mostra questionável
aprioristicamente reputar certos eventos como incapazes de ensejarem, em regra, dano
moral. Pois é justamente o que ocorre com o inadimplemento contratual.

O STJ, em reiteradas ocasiões, consignou o entendimento de que o mero
inadimplemento contratual, por si só, afigura-se insuscetível de gerar dano moral.29 O
TJRJ possui entendimento sumulado no mesmo sentido.30 A despeito de mostrar-se justa
a preocupação subjacente a tal orientação, no sentido de se reconhecer que do
inadimplemento contratual não decorre automática e necessariamente dano moral, a
argumentação acaba por se desviar para apreensões subjetivas de sentimentos do
contratante. A ideia seria de que o aborrecimento oriundo do inadimplemento insere-se
na esfera de tolerabilidade, estando todos aqueles que entabulam relações jurídicas
sujeitos a esse tipo de evento.31 Apenas quando o inadimplemento ocasionasse abalo
psíquico extraordinário poder-se-ia admitir a condenação por danos morais.32

Nessa esteira, a denegação injusta de cobertura do seguro saúde tem sido reputada
como ensejadora de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica do
consumidor.33 Assim também a indevida recusa de internação ou prestação de serviços
hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde.34 Tem-se entendido,
ainda, que a ilícita interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia
elétrica, telefone e gás configura dano moral.35

Como se percebe desses numerosos exemplos, a compreensão apriorística de que o
inadimplemento contratual, em regra, mostra-se insuscetível de ocasionar dano moral, é
de utilidade duvidosa. Tantas e tão expressivas exceções colocam em xeque a
conveniência desse entendimento e clamam para que se altere a perspectiva valorativa,
de maneira a que se desloque o foco do inadimplemento para os interesses lesados. Há
de se investigar, dessa forma, a repercussão do inadimplemento contratual no que
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concerne aos interesses extrapatrimoniais do credor,36 objetivamente apreendidos, sem
que seja necessário adentrar, consoante se observou no item 1, na esfera psicológica de
cada indivíduo.

Mesmo quando o inadimplemento cinge-se a afetar o patrimônio, pode haver lesão moral
subsequente, decorrente dos desdobramentos da perpetuação da falta contratual em
relação aos novos interesses existenciais que têm sido cada vez mais reconhecidos.37 A
título ilustrativo, vale mencionar o direito ao tempo livre, considerado interesse
extrapatrimonial merecedor de tutela especialmente nas relações de consumo. Por isso
que se o consumidor gasta demasiado tempo para resolver a situação de
inadimplemento do fornecedor, perdendo a oportunidade de alocar esse tempo em
outros afazeres, entende-se existir dano moral pela lesão objetiva ao (interesse
existencial de ter reconhecido seu) direito ao tempo livre.38

Ainda no que tange à multiplicidade de situações existenciais, é de se noticiar o
emblemático julgamento do REsp 1.195.995/2011, decorrente de ação ajuizada por
paciente em face do Hospital Albert Einstein pelo fato de um de seus médicos ter
realizado exame não solicitado – o anti-HIV, no lugar do anti-HCV, este sim autorizado –
vindo a descobrir, por esse motivo, ser soropositivo. Por maioria, o STJ negou a
pretensão de dano moral do consumidor, por entender, em apertada síntese, que o
resultado do exame foi escorreito e teria sido divulgado apenas ao paciente, a
possibilitar que este, ao conhecer ser soropositivo, pudesse adotar as medidas
necessárias para a preservação da sua saúde.39

Em voto vencido, entretanto, a Min. Nancy Andrighi defendeu que, embora a informação
não tenha sido divulgada a terceiros, teria havido lesão à privacidade do consumidor em
virtude da realização de exame não solicitado. Em suas palavras: “Neste processo, o
direito à intimidade do recorrente foi violado quando da realização de exame não
autorizado, o que causou indevida invasão na esfera privada do recorrente (investigação
abusiva da vida alheia). É irrelevante, portanto, o fato de que o resultado do exame não
foi divulgado a terceiros. Por mais que se possa adotar a presunção de que a
constatação da doença pelo recorrido lhe propiciou melhores condições de tratamento,
esse fato, por si só, não retira a ilicitude de sua conduta – negligente – de realizar
exame não autorizado nem pedido em favor do recorrente. Acrescente-se que a
intimidade abrange o livre arbítrio das pessoas em querer saber ou não algo afeto
unicamente à sua esfera privada. Vale dizer: todos têm direito de esconder suas
fraquezas, sobretudo quando não estão preparadas para encarar a realidade”.

Oportuno destacar, neste passo, que a privacidade, no atual ordenamento brasileiro,
deve ser compreendida como o poder da pessoa de decidir sobre quais informações
podem ser produzidas sobre si, bem como se delas deseja ter conhecimento.40 Essa
concepção revisitada do conceito de privacidade – que privilegia a construção e o
controle da própria esfera de dados –, uma vez aplicada ao caso em questão, poderia
justificar a ocorrência de dano moral, como entendeu a Min. Nancy Andrighi, vencida
nesse julgamento.41

Como se percebe dos numerosos casos submetidos diuturnamente ao Judiciário, o
interesse lesado representa o cerne valorativo e assume papel proeminente na
configuração do dano moral. O entendimento consagrado no sentido de que apenas
excepcionalmente o inadimplemento contratual gera dano moral, portanto, é de
duvidosa utilidade, pois não auxilia o intérprete na identificação do interesse lesado e
tampouco na valoração acerca da sua ressarcibilidade.

Deve-se, portanto, atribuir valor relativo a toda compreensão abstrata e apriorística
refletida seja na concepção in re ipsa do dano moral, seja no seu afastamento também
in re ipsa, de modo a se garantir a mais ampla proteção ao consumidor mediante
liquidação dos danos morais que, ao identificar e qualificar o fato lesivo, atente para as
especificidades de cada concreta lesão.
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civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. III.

______. A responsabilidade civil por acidentes de consumo na ótica civil-constitucional.
In: ______. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. t. I.

______. A evolução da responsabilidade civil no direito brasileiro. In: ______. Temas de
direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. vol. I.

1 Agradeço ao Prof. Gustavo Tepedino pela leitura crítica e pelas valiosas lições que
busquei aqui incorporar.

2 Na lição de Pietro Perlingieri: “(…) a individuação de um interesse merecedor de tutela
– elevado portanto a situação subjetiva, com um correspondente bem – é realizada pelo
ordenamento não apenas com base em regras, mas também com base em princípios;
nesse sentido para que seja possível dizer que o ordenamento reconheceu um bem
jurídico, não é necessário que exista uma norma regulamentar (os bens jurídicos não o
são em número taxativo): é possível realizar a qualificação do bem utilizando somente
os princípios (não em abstrato, mas se, na hipótese concreta, o princípio ou uma
combinação de princípios fizer emergir um bem)” (Perfis do direito civil: introdução ao
direito civil constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
p. 237).
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3 V., especialmente, art. 5.°, V e X, da CF/1988 (LGL\1988\3). Cf. na doutrina, por
todos, Gustavo Tepedino, O futuro da responsabilidade civil. In: ______. Temas de
direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. III, p. 405.

4 Nesse sentido, v. Enunciado 37 (MIX\2010\1290) da Súmula do STJ, in verbis: “São
cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

5 Art. 6.° do CDC (LGL\1990\40):

“São direitos básicos do consumidor: (…)

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos; (…).”

“(…) é possível cumular os danos morais e patrimoniais, tanto em casos contratuais,
como extracontratuais. O ressarcimento do dano moral foi assegurado ao consumidor
pelo art. 6.°, VI, do CDC (LGL\1990\40), mas não se limita ao ressarcimento de danos
morais em relações extracontratuais” (Claudia Lima Marques, A Lei 8.078/1990 e os
direitos básicos do consumidor. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia
Lima; BESSA, Leonardo Roscoe (coords.). Manual de direito do consumidor. São Paulo:
Ed. RT, 2009. p. 63).

6 “Como se sabe, de acordo com o art. 6.°, VI, do CDC (LGL\1990\40), é direito básico
do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos. Sublinhe-se a significativa alusão do legislador à
efetividade da tutela, acentuando desse modo não somente a integralidade de eventual
indenização – danos emergentes e lucros cessantes – mas, principalmente, a
sobreposição conceitual do conteúdo sobre a forma, ou seja, o preceito refuta qualquer
classificação formal – espécies de dano ou de ritos – que pudesse sacrificar o resultado
reparatório pretendido” (Gustavo Tepedino, A responsabilidade civil por acidentes de
consumo na ótica civil-constitucional. In: ______. Temas de direito civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008. t. I, p. 283). Cf. tb. Bruno Miragem, Curso de direito do consumidor. São
Paulo: Ed. RT, 2012. p. 179.

7 “Só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar” (STJ, REsp 1.234.549, 3.ª T., j. 01.12.2011, rel. Min. Massami Uyeda). V. tb.
STJ, REsp 1.101.664, 4.ª T., j. 07.02.2013, rel. Min. Marco Buzzi. Na doutrina, cf.
Rizzatto Nunes, Curso de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 307.

8 Por todos, cf. Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003. p. 130-132.

9 “O dano moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva
extrapatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela
da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal
(LGL\1988\3)” (op. cit., p. 132). E remata: “Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum ‘direito subjetivo’ da pessoa
da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma situação jurídica
subjetiva extrapatrimonial (ou de um ‘interesse não patrimonial’) em que esteja
envolvida a vítima, desde que merecedora de tutela, será suficiente para garantir a
reparação” (op. cit., p. 188).

10 Veja-se a ementa do julgado: “(…) Não merece prosperar o fundamento do acórdão
recorrido no sentido de que o recém-nascido não é apto a sofrer o dano moral, por não
possuir capacidade intelectiva para avaliá-lo e sofrer os prejuízos psíquicos dele
decorrentes. Isso porque o dano moral não pode ser visto tão somente como de ordem
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puramente psíquica – dependente das reações emocionais da vítima –, porquanto, na
atual ordem jurídica-constitucional, a dignidade é fundamento central dos direitos
humanos, devendo ser protegida e, quando violada, sujeita à devida reparação. A
respeito do tema, a doutrina consagra entendimento no sentido de que o dano moral
pode ser considerado como violação do direito à dignidade, não se restringindo,
necessariamente, a alguma reação psíquica. (…)” (STJ, REsp 910.794, 1.ª T., j.
21.10.2008, rel. Min. Denise Arruda).

11 Eis a ementa da decisão: “O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica
afastado com a alegação de que a gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional
trouxe, necessariamente, sentimentos positivos pelo surgimento de uma nova vida,
porque o objeto dos autos não é discutir o dom da maternidade. Ao contrário, o produto
em questão é um anticoncepcional, cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. A
mulher que toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-lo como meio a possibilitar
sua escolha quanto ao momento de ter filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a opção
da mulher, dá ensejo à obrigação de compensação pelos danos morais” (STJ, REsp
1.096.325, j. 09.12.2008, 3.ª T., rel. Min. Nancy Andrighi). V. tb. STJ, REsp 866.636,
3.ª T., j. 29.11.2007, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no Ag 1.157.605, 3.ª T., j.
03.08.2010, rel. Min. Vasco Della Giustina.

12 Há de se ressaltar, nessa esteira, o Enunciado 216 da Súmula do TJRJ, segundo o
qual “a tenra idade, a doença mental e outros estados limitadores da consciência de
agressão não excluem a incidência do dano moral”. Esse enunciado elucida que a
capacidade de entender e de sofrer com a lesão não é da essência do dano moral. Dessa
sorte, embora vários julgados do TJRJ aludam à dor e ao sofrimento, a investigação do
abalo psíquico não é preponderante na deflagração do dano moral, admitindo-se sua
verificação e reparação mesmo quando falta capacidade de entendimento.

13 Disponível em:
[www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106255].
Último acesso em: 15.12.2013, às 13h.

14 Cf., na doutrina especializada, a crítica ao Enunciado 385 (MIX\2010\1633) da
Súmula do STJ efetuada por Bruno Miragem, em trabalho intitulado Inscrição indevida
em banco de dados restritivo de crédito e dano moral, Revista de Direito do Consumidor.
vol. 81, p. 323-334, 2012.

15 “La natura necessariamente patrimoniale di quest’ultima [prestazione] aveva indotto
parte della dottrina a reputare che anche l’interesse del creditore dovesse avere, di
riflesso, la medesima natura. (…). Altro è la patrimonialità della prestazione, altro è la
natura dell’interesse, che quella tende a realizzare. Vi sono prestazioni patrimoniali che
attuano interessi morali, artistici, culturali” (Pietro Perlingieri e L. Ferroni, Situazioni di
credito e di debito, in Manuale di Diritto Civile, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,
1997, p. 221).

16 Nessa direção é o Enunciado 403 (MIX\2010\1651) da Súmula do STJ, segundo o
qual “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. Veja-se o seguinte julgado: “Os
danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem do próprio uso
indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de dano ou prejuízo, pois o
dano é in re ipsa” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.150.859, 3.ª T., j. 23.04.2013,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

17 “Esta Corte reconhece o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta
recusa de cobertura de seguro saúde. Precedentes. O dano moral na hipótese é
presumido, o que torna desnecessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos” (STJ, AgRg no REsp 1.385.554, 3.ª T., j. 03.10.2013, rel. Min. Nancy Andrighi).
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18 “Em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral
configura-se in re ipsa” (STJ, AgRg no AREsp 348.619, 3.ª T., j. 05.11.2013, rel. Min.
João Otávio Noronha).

19 “Não tendo a instituição de ensino alertado os alunos, entre eles as recorrentes,
acerca do risco (depois concretizado) de impossibilidade de registro do diploma quando
da conclusão do curso, o dano moral daí decorrente pode – e deve – ser presumido”
(STJ, REsp 631.204, 3.ª T., j. 25.11.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).

20 “O extravio de correspondência registrada acarreta dano moral in re ipsa” (STJ, REsp
1.097.266, 4.ª T., j. 07.02.2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul
Araújo).

21 “A respeito da configuração do dano moral sofrido por filhos casados em decorrência
de morte de seus genitores e/ou irmãos, o entendimento desta Corte é de que estes são
presumidos, não importando esta circunstância, ‘porquanto os laços afetivos na linha
direta e colateral, por óbvio, não desaparecem em face do matrimônio daqueles que
perderam seus entes queridos’ (REsp 330.288/SP, 4.ª T., rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 26.08.2002)” (STJ, AgRg no AREsp 259.222, 3.ª T., j. 19.02.2013, rel. Min.
Sidnei Beneti).

22 “O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo
– o seu interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico
chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação
do moral humano” (STJ, REsp 617.130, 3.ª T., j. 17.03.2005, rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro).

23 Eis trecho de conhecido julgado que, por unanimidade, negou o ressarcimento por
danos morais à atriz Maitê Proença, por ter entendido que a publicação de sua imagem
não poderia ter gerado nenhum tipo de abalo psíquico, dada sua especial beleza: “O
dano moral, como é cediço, é aquele que acarreta, para quem o sofre, muita dor, grande
tristeza, mágoa profunda, muito constrangimento, vexame, humilhação, sofrimento.
Ora, nas circunstâncias do caso concreto, não se percebe de que forma o uso
inconsentido da imagem da autora pode ter-lhe acarretado dor, tristeza, mágoa,
sofrimento, vexame, humilhação. Pelo contrário, a exibição do seu belo corpo, do qual
ela, com justificada razão, certamente muito se orgulha, naturalmente lhe proporcionou
muita alegria, júbilo, contentamento, satisfação, exultação, felicidade, que só não foi
completa porque faltou o pagamento do valor a quem tem direito pelo uso inconsentido
da sua imagem. Só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver
o seu corpo desnudo estampado em jornais ou em revistas. As bonitas, não” (TJRJ, EI
250/1999, II Grupo de Câm. Civ., j. 29.09.1999, rel. Des. Wilson Marques). O STJ
reformou essa decisão por maioria, reconhecendo o dano moral sofrido pela Maitê
Proença, tendo fixado a compensação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (v. REsp
270.730, 3.ª T., j. 19.12.2000, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi).

24 “(…). Incidência, no caso, dos encerros da Súmula 75 TJRJ firme no sentido de que o
simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de sua eventual e
excepcional repercussão, não lesiona direitos da personalidade, quer civil, quer jurídica,
remanescendo sua eventual composição no plano das lesões materiais. Na espécie, por
maiores que tenham sido os percalços, não se recolhe lesão a direitos da personalidade
da autora, mas os dissabores que todo inadimplemento contratual necessariamente
produz. (…)” (TJRJ, ApCiv 0359381-77.2008.8.19.0001, 18.ª Câm. Civ., j. 10.12.2013,
rel. Des. Mauricio Caldas Lopes).

25 “Na teoria do dano in re ipsa parece, contudo, residir um grave erro de perspectiva,
ligado à própria construção do dano extrapatrimonial e à sua tradicional compreensão
como pretium doloris. Em outras palavras, a afirmação do caráter in re ipsa vem quase
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sempre vinculada a uma definição consequencialística de dano moral, frequentemente
invocada a partir da sua associação com a dor ou o sofrimento. Sob esta ótica, parece
mesmo óbvio que a prova do dano deve ser dispensada, na medida em que seria
esdrúxulo e, antes disso, ineficaz exigir a demonstração em juízo da repercussão
sentimental de um determinado evento sobre a vítima, seja porque a dor e o sofrimento
são fatos inteiramente subjetivos, seja porque, nesta condição, são facilmente
simuláveis” (Anderson Schreiber, Novos paradigmas da responsabilidade civil. São
Paulo: Atlas, 2007. p. 192).

26 “Esta ilação [in re ipsa], porém, tem tido como consequência lógica, a ser
oportunamente criticada, o entendimento subjacente de que o dano moral sofrido pela
vítima seria idêntico a qualquer evento danoso semelhante sofrido por qualquer vítima,
porque a medida, nesse caso, é unicamente, a da sensibilidade do juiz, que bem sabe,
por fazer parte do gênero humano, quanto mal lhe causaria um dano daquela mesma
natureza. Agindo desta forma, porém, ignora-se, em última análise, a individualidade
daquela vítima, cujo dano, evidentemente, é diferente do dano sofrido por qualquer
outra vítima, por mais que os eventos danosos sejam iguais, porque as condições
pessoais de cada vítima diferem e, justamente porque diferem, devem ser levadas em
conta” (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à pessoa humana cit., p. 161).

27 Segundo ensina Anderson Schreiber: “O juiz não observa simplesmente a notícia e a
partir dela extrai a ilação de que tenha ou não causado dano à honra da vítima. Ao
contrário, o juiz observa a notícia e verifica, objetiva e concretamente, se sua veiculação
lesa a honra da vítima, perquirindo, por exemplo, se a notícia emprega contra o autor da
demanda expressões difamatórias, se alude ao seu caráter, se lhe dirige ofensa pessoal.
Eis como se prova a lesão e, portanto, o dano. Se a vítima se lamentará do fato, se
sofrerá com ele, ou se lhe demonstrará indiferença são questões subjetivas que podem,
no máximo, servir de indícios da intensidade do dano para fins de sua quantificação, mas
não interferem tecnicamente na sua aferição” (Novos paradigmas da responsabilidade
civil cit., p. 194).

28 Na lição de Gustavo Tepedino, “os princípios da solidariedade social e da justiça
distributiva, capitulados no art. 3.°, inc. I, III da CF (LGL\1988\3) (…) não podem deixar
de moldar os novos contornos da responsabilidade civil” (A evolução da responsabilidade
civil no direito brasileiro. In: ______. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar,
2008. vol. 1, p. 204).

29 “Não obstante o inadimplemento contratual não dar ensejo, em regra, à reparação de
ordem extrapatrimonial, é possível, nos casos em que considerada injusta a recusa de
cobertura por parte do plano de saúde, a condenação em pagamento de dano moral,
quando a negativa agrava o contexto de aflição psicológica do segurado, ultrapassando
os limites do mero desconforto ou aborrecimento, como ocorreu na hipótese” (STJ, EDcl
no AREsp 353.411, 4.ª T., j. 19.09.2013, rel. Min. Raul Araújo). Nessa direção, v. tb.
STJ, REsp 1.289.998, 3.ª T., j. 23.04.2013, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp
1.284.035, 3.ª T., j. 23.04.2013, rel. Min. Sidnei Beneti.

30 Enunciado 75 da Súmula do TJRJ: “O simples descumprimento de dever legal ou
contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano
moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”.

31 “Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor
inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade
humana” (STJ, REsp 1.129.881, 3.ª T., j. 15.09.2011, rel. Min. Massami Uyeda).

32 “Embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos
morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta
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recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização
da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde
debilitada” (STJ, REsp 1.364.775, 3.ª T., j. 20.06.2013, rel. Min. Nancy Andrighi).
“Reconhecida circunstâncias que excedem o simples dissabor oriundo do
descumprimento contratual, deve-se, excepcionalmente, reparar o dano extrapatrimonial
causado pelo inadimplemento” (STJ, AgRg no REsp 725.864, 4.ª T., j. 21.08.2012, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti).

33 V. notas 28 e 31.

34 Enunciado 209 da Súmula do TJRJ: “Enseja dano moral a indevida recusa de
internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde
somente obtidos mediante decisão judicial”.

35 Enunciado 192 da Súmula do TJRJ: “A indevida interrupção na prestação de serviços
essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral”. Ao propósito,
o STJ consolidou entendimento acerca do que deve ser reputada interrupção indevida,
nos seguintes termos: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que é
ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: (a) a
inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; (b) o débito originar-se de
suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela
concessionária; e (c) inexistente aviso prévio ao consumidor inadimplente” (STJ, AgRg
no AREsp 211514, 2.ª T., j. 18.10.2012, rel. Min. Herman Benjamin).

36 Há numerosos exemplos no sentido de que o inadimplemento contratual pode gerar
danos morais. Nessa direção, o TJRJ julgou hipótese de não entrega de bolo de
casamento e outros itens contratados para a festa (TJRJ, ApCiv
0020917-24.2008.8.19.0206, 4.ª Câm. Civ., j. 16.02.2011, rel. Des. Marcelo Lima
Buhatem); de má qualidade da filmagem e do encadernamento do álbum de casamento
(TJRJ, ApCiv 0011598-73.2007.8.19.0042, 1.ª Câm. Civ, j. 08.08.2012, rel. Des.
Custódio de Barros Tostes); de inadimplemento da construtora em entregar a unidade
no tempo avençado (TJRJ, ApCiv 0019132-47.2010.8.19.0209, 19.ª Câm. Civ., j.
24.09.2013, rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento; TJRJ, ApCiv
0006747-36.2011.8.19.0208, j. 28.11.2013, 25.ª Câm. Civ., rel. Des. Mauro Pereira
Martins).

37 Acerca do dano indenizável e dos critérios para a identificação de novos interesses
merecedores de tutela, v. Anderson Schreiber, Novos paradigmas da responsabilidade
civil cit., p. 137-205.

38 “Direito do consumidor. Alegação de aquisição de aparelho de home theater
defeituoso. Sentença que condenou a ré a restituir o valor pago pelo produto. Autora
que, durante dez meses, tentou efetuar a troca do aparelho, deixando-o na loja para
análise e não obtendo qualquer resposta. Tempo despendido pela autora tentando
solucionar o problema que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras
ligações efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral configurado,
fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). Provimento do recurso” (TJRJ,
ApCiv. 0010096-17.2007.8.19.0037, 2.ª Câm. Civ., j. 18.05.2011, rel. Des. Alexandre
Freitas Câmara). “A presente demanda é uma hipótese clássica de má prestação de
serviço onde o usuário se vê praticamente obrigado a contratar um plano telefônico no
formato de um ‘combo’ com diversos produtos e posteriormente percebe que o serviço
contratado ou não foi prestado, ou o foi de forma precária. A cada tentativa de
solucionar o impasse, o consumidor recebe informações desencontradas e contraditórias,
ficando à mercê de prepostos completamente desqualificados e se sujeitando a um
serviço que, apesar de essencial, é mal prestado por um fornecedor que praticamente
monopoliza o setor. (…) A ré violou a boa fé objetiva, frustrando a legítima expectativa
da autora em obter um serviço de qualidade. Durante vários meses a autora ficou sem a
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velocidade de internet que contratou (…). Evidentemente tal conduta não causou apenas
frustração ou aborrecimento, mas constrangimento e angústia à autora que se viu
obrigada a perder seu tempo livre com diversas ligações demoradas para a ré, a fim de
ver satisfeito seu direito. A propósito, ao impor a perda de tempo livre, de recursos e de
paciência ao consumidor, a ré, enquanto fornecedora, abusa de sua posição de domínio
na relação contratual, transferindo para o consumidor, todo o ônus da tentativa de
solucionar o impasse, de sua sujeição à longa espera de chamadas telefônicas e todo o
desconforto por se sentir desrespeitado em sua dignidade. Como se sabe, a indenização
pelo dano moral se afigura como cláusula genérica de indenização disposta a favor do
consumidor, de molde a protegê-lo do comportamento abusivo do fornecedor, servindo
como elemento de compensação da sua situação de vulnerabilidade no mercado de
consumo. E na hipótese, o dano moral é in re ipsa, ou seja é ínsito na própria ofensa,
derivando do próprio fato lesivo, de forma que, demonstrada a ofensa, demonstrado
está o dano moral” (TJRJ, ApCiv 0477984-07.2011.8.19.0001, 24.ª Câm. Civ., j.
02.10.2013, rel. Des. Peterson Barroso Simão). “A indenização deve compensar também
a perda do tempo útil do consumidor no trato com o fornecedor abusado, impondo o
recurso a contatos telefônicos demorados, irritantes e infrutíferos, retirando do
consumidor cumpridor de seus deveres e obrigações, a parcela de seu tempo que
poderia ter direcionado para o lazer e o prazer. O consumidor que se dispõe a percorrer
as angústias e incertezas da demanda judicial não procura, apenas, a reparação pelos
‘meros aborrecimentos’ sofridos. Muito mais do que isto, ele procura o enquadramento
ético e jurídico do prestador de serviço com repercussões para todos os demais
consumidores” (TJRJ, ApCiv 0038840-67.2006.8.19.0001, 12.ª Câm. Civ., j. 12.06.2007,
rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza).

39 Eis a ementa do julgado: “O direito à intimidade, não é absoluto, aliás, como todo e
qualquer direito individual. Na verdade, é de se admitir, excepcionalmente, a
tangibilidade ao direito à intimidade, em hipóteses em que esta se revele necessária à
preservação de um direito maior, seja sob o prisma individual, seja sob o enfoque do
interesse público. Tal exame, é certo, não prescinde, em hipótese alguma, da adoção do
princípio da dignidade da pessoa humana, como princípio basilar e norteador do Estado
Democrático de Direito, e da razoabilidade, como critério axiológico; II – Sob o prisma
individual, o direito de o indivíduo não saber que é portador do vírus HIV (caso se
entenda que este seja um direito seu, decorrente da sua intimidade), sucumbe, é
suplantado por um direito maior, qual seja, o direito à vida, o direito à vida com mais
saúde, o direito à vida mais longeva e saudável; III – Mesmo que o indivíduo não tenha
interesse ou não queira ter conhecimento sobre a enfermidade que lhe acomete (seja
qual for a razão), a informação correta e sigilosa sobre seu estado de saúde dada pelo
Hospital ou Laboratório, ainda que de forma involuntária, tal como ocorrera na hipótese
dos autos, não tem o condão de afrontar sua intimidade, na medida em que lhe
proporciona a proteção a um direito maior; IV – Não se afigura permitido, tão pouco
razoável que o indivíduo, com o desiderato inequívoco de resguardar sua saúde, após
recorrer ao seu médico, que lhe determinou a realização de uma série de exames, vir à
juízo aduzir justamente que tinha o direito de não saber que é portador de determinada
doença, ainda que o conhecimento desta tenha se dado de forma involuntária. Tal
proceder aproxima-se, em muito, da defesa em juízo da própria torpeza, não
merecendo, por isso, guarida do Poder Judiciário; V – No caso dos autos, o exame
efetuado pelo Hospital não contém equívoco, o que permite concluir que o abalo psíquico
suportado pelo ora recorrente não decorre da conduta do Hospital, mas sim do fato de o
recorrente ser portador do vírus HIV, no que o Hospital-recorrido, é certo, não possui
qualquer responsabilidade; VI – Sob o enfoque do interesse público, assinala-se que a
opção de o paciente se submeter ou não a um tratamento de combate ao vírus HIV, que,
ressalte-se, somente se tornou possível e, certamente, mais eficaz graças ao
conhecimento da doença, dado por ato involuntário do Hospital, é de seu exclusivo
arbítrio. Entretanto, o comportamento destinado a omitir-se sobre o conhecimento da
doença, que, em última análise, gera condutas igualmente omissivas quanto à
prevenção e disseminação do vírus HIV, vai de encontro aos anseios sociais; VII – Num
momento em que o Poder Público, por meio de exaustivas campanhas de saúde,
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incentiva a feitura do exame anti-HIV como uma das principais formas de prevenção e
controle da disseminação do vírus HIV, tem-se que o comando emanado desta augusta
Corte, de repercussão e abrangência nacional, no sentido de que o cidadão teria o direito
subjetivo de não saber que é soropositivo, configuraria indevida sobreposição de um
direito individual (que, em si não se sustenta, tal como demonstrado) sobre o interesse
público, o que, data maxima venia, não se afigura escorreito; VII – Recurso Especial
improvido”.

40 V., sobre a noção de privacidade na atualidade, Stefano Rodotà, A vida na sociedade
da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, passim, especialmente
p. 92-98.

41 Cf. a importante análise de Caitlin Sampaio Mulholland, O direito de não saber como
decorrência do direito à intimidade, Civilistica.com, ano 1, n. 1, 2012. Em perspectiva
diversa, v. o substancioso estudo de Fernanda Nunes Barbosa, que faz relevante
advertência: “(…) é preciso fazer um esforço substancial nesta área para assegurar um
adequado equilíbrio entre o respeito pelos direitos existenciais da pessoa e os benefícios
da utilização de informações genéticas e médicas para o bem dos indivíduos na
sociedade” (O direito de não saber e os limites do dano indenizável, Revista Trimestral
de Direito Civil, vol. 51, Rio de Janeiro: Padma, 2012. p. 175).
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