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RESUMO:
O presente
artigo apresenta as–
novas
modalidades
danos que surgem de alguns
julgados brasileiros, sua necessidade e possibilidade jurídica. Para tanto, faz o estudo de
danos no contexto da dignidade da pessoa humana, como vêm sendo examinadas algumas
dessas modalidades e como se caracterizam. Com isto, analisamos a real existência de novos
danos ou se estes são apenas designações do mesmo dano moral.

There is, in legal philosophy, an ongoing debate about the autonomy of law, that
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the extent to which law is distinguishable from some other phenomena. The
Humana

dominant views, today, all understand law as fulfilling a certain instrumental role. Justice
and efficacy, then, are probably the most common relational others to law. For example,
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This paper argues for a radically different understanding of the law, as it explains why
the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
1

Mestranda em Direito pela FADISP e assistente docente na mesma instituição. Bolsista pela CAPES/CNPq

pelo Programa
de Pós-Graduação
em Direito not,
da Faculdade
– FADISP,
em
actually
autonomous
or notStricto
– it isSensu
obviously
as theAutônoma
law is de
tooDireito
often
the plaything
of

conformidade com a Portaria CAPES nº 181/2012, professora da pós-graduação em Civil e Processo Civil no
Pró-Ordem
unidade Santo
da pós-graduação
Família e Sucessões
e Processo
na ESA/SCS
,
various
lawgivers.
TheAndré
realequestion
is theemfollowing
– do we
wantCivil
to be
autonomous,
as
pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela ESA/SP, assistente editorial na Revista Pensamento
Jurídico – QUALIS B1, membro das Comissões de Direito de Família e Sucessões e da Mulher Advogada,
individuals?
The daanswer
yes, individual
freedom
being
universal
ambas da OAB/SP,
Comissãoisdeobviously
Direito do Consumidor
da OAB/Santos,
membro do
Institutoa Brasileiro
de value,
Direito de Família (IBDFAM) e da International Society of Family Law. Palestrante da OAB/SP. Advogada.
and2therefore,
paper
argues,
the lawDocente
should
autonomous.
There
is, as we will
Mestranda emthis
Direito
pela FADISP
e Assistente
na also
mesmabe
Instituição.
Pós-graduada
em Processo
Civil Brasileiro pela PUC-SP e em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de
São Paulo. Advogada
Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, vol.90, n.01, jan.-jun.. 2018

1

199

Why
Individual Freedom and the Autonomy of Law
1 INTRODUÇÃO
Stand or Fall Together
A Constituição Federal de 1988, ao eleger como fundamento da República o princípio
da dignidade da pessoa humana, colocou-a no centro de preocupação do Direito, ao mesmo
tempo em que estabeleceu uma cláusula geral de tutela da pessoa humana. Por esta razão, o
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dano moral pode ser compreendido como lesão a um ou a vários atributos da personalidade

Åsbjørn Melkevik2

Recebimento em 27/06/2017

que ofendem a dignidade da pessoa humana. Entretanto, não há um rol definido de interesses
Aceito em 07/07/2017

que, violados, signifiquem dano moral. Mesmo assim, em seu artigo 5º, V, a Constituição
Federal determina a reparação integral do dano e faz menção expressa a dano moral, material
e à imagem. Deve-se lembrar que as funções da reparação civil são compensatórias, punitivas
e persecutórias.

1 Two Kinds
of Autonomy – Legal and Individual
Diante dessas premissas, admitir novas espécies autônomas de danos

morais é

corolário lógico. Nota-se, igualmente, a tendência dos julgados em reconhecer a existência de
novas hipóteses.

Assim, danos por abandono afetivo, estético, por quebra à busca pela
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it is common to say that the law should further a certain understanding of distributive
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justice – this is the view preferred by philosophers such as John Rawls and Ronald
Dworkin. Others have argued for the efficacy of the law as with the law-and-economics
O termo “dignidade humana” passou a ser utilizado a partir da Declaração Universal
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and therefore, this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
3
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dignidade”6, assim definidos por Tartuce. Venosa7 esclarece que “a personalidade não é
exatamente um direito; é um conceito básico sobre o qual se apoiam os direitos”. Para o autor,
relaciona-se com o direito natural e constitui o conteúdo mínimo da condição humana, de
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caráter extrapatrimonial, cuja violação enseja um dano moral.

Recebimento em 27/06/2017
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A IV Jornada de Direito Civil de 2006, em seu enunciado 274 do CJF/STJ, estabelece

que “os direitos da personalidade regulados de maneira não exaustiva pelo CC 2002, são
expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana prevista no artigo 1º, III, da
Constituição Federal”8.
Assim, podemos observar que os direitos da personalidade, enquanto proteção aos

1 Two
Kinds of Autonomy – Legal and Individual
atributos da pessoa humana, são regulados de maneira exemplificativa pelo Código Civil
Brasileiro e preenchem o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana,cuja violação
enseja reparação civil.

There is, in legal philosophy, an ongoing debate about the autonomy of law, that
is, about the extent to which law is distinguishable from some other phenomena. The
3 O DANO
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tutela e promoção da pessoa humana13, ficando a cargo da jurisprudência definir o interesse
cuja violação pode vir a ocasionar um dano.
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Schreiber esclarece que o dano moral, entendido como lesão a um atributo da
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consequências emocionais, subjetivas e eventuais da
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lesão”14.
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Por corolário, desnecessária a

prova do resultado danoso para a responsabilidade civil por dano moral.

4 NOVAS ESPÉCIES DE DANOS OU NOVAS DENOMINAÇÕES DO MESMO DANO

1 Two
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MORAL?
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it is common to say that the law should further a certain understanding of distributive
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justice – this is the view preferred by philosophers such as John Rawls and Ronald
a reparação integral do dano e faz menção expressa ao dano moral, material e à imagem.

Dworkin. Others have argued for the efficacy of the law as with the law-and-economics
Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 37, definiu a cumulação de danos
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1. É lícita a cumulação de indenização de danos morais e de danos estéticos
(Súmula n. 387/STJ).
2. Se a pretensão da parte é a fixação de danos morais e estéticos, a
procedência de apenas um dos pedidos gera a sucumbência recíproca.
1
3. Honorários advocatícios fixados sobre o valor dado à causa
pela Melkevik
parte
Bjarne
autora e não sobre o valor da condenação, já considerada a sucumbência
recíproca.
Åsbjørn Melkevik2
4. Agravo regimental desprovido. 15

Percebe-se, portanto, a tendência dos julgados em admitir a cumulação de indenização,
decorrente da autonomia, e cumulação de danos suscetíveis das inúmeras hipóteses de
violações, que podem decorrer da cláusula geral de tutela da pessoa humana, fundamentada
no princípio
da dignidade
da pessoa humana.
1 Two
Kinds
of Autonomy
– Legal and Individual
Schreiber defende que “novos danos” surgem da flexibilização jurisprudencial na
estrutura da responsabilidade civil, a qual reflete “a valorização de sua função compensatória
e a crescente necessidade de assistir a vítima em uma realidade social marcada pela

There is, in legal philosophy, an ongoing debate about the autonomy of law, that
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the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
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Why
Individual
Freedom
and the Autonomy of Law
Stand or Fall Together
A responsabilidade civil por lesão aos atributos da personalidade, fundamentada no
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como a preocupação na
valorização do efeito compensatório e a exigência de reparação integral, fazem surgir várias
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espécies de danos. Neste artigo, serão comentados o dano por abandono afetivo, estético, dano

Åsbjørn Melkevik2

Recebimento em 27/06/2017

ao direito à busca pela felicidade, dano por perda da chance, danos coletivos e danos sociais.
Aceito em 07/07/2017
5.1 DANO POR ABANDONO AFETIVO

Aqui, o dano refere-se o abandono afetivo perpetrado por pai/mãe contra seu filho. A
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acórdão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dano por abandono
19

afetivo, decorrente do não cumprimento de uma obrigação material, inerente a relação
familiar que evidenciou falta de cuidado do genitor com a prole.

Bjarne
Melkevik
Autores convidados Tartuce afirma que 2016 foi o ano da “afetividade” no Superior Tribunal
de Justiça

1

Recebimento em Brasileiro,
27/06/2017 que, em algumas ocasiões, confirmou a relevância jurídica do afeto
20. Entretanto,
Åsbjørn
Melkevik2
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de 2012 até 2017, houve um aperfeiçoamento no conceito do dano por abandono afetivo pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão de 2016, esta Corte expressamente exigiu

demonstração específica de que houve efetivo abandono, concorrido diretamente para danos
aos bens inerentes à personalidade humana, evitando-se, assim, “mercantilizar os sentimentos
e instigar ações judiciais motivadas unicamente pelo interesse econômico-financeiro.”
1 Two
Kinds of Autonomy – Legal and Individual

21

Ou seja, não se trata de “dar preço ao afeto” 22, mas sim, de um dever normativo de

conviver, nos termos dos artigos 227 da Constituição Federal23; nos artigos 1.589 e 1.634 do
Código Civil e artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O afeto, aqui tratado,

There is, in legal philosophy, an ongoing debate about the autonomy of law, that
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decorrentes do poder familiar há o dever dos pais de ter os filhos em sua companhia e de

Dworkin. Others have argued for the efficacy of the law as with the law-and-economics
dirigir-lhes a criação e educação (CC 1.634). É assegurado o direito de visitas ao genitor que

approach most famously championed by Judges Frank Easterbrook and Richard Posner.
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ESPECIAL Nº 1.159.242 - SP (2009/0193701-9). www.stj.jus.br. Acesso em 21.06.17.

This20TARTUCE,
paper argues
for a radically different understanding of the law, as it explains why
Flávio. 2016: o ano da afetividade na jurisprudência superior brasileira. Disponível em:
<www.flaviotartuce.adv.br>.Acesso em: 15 jun. 2017.

the law
should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
21RECURSO ESPECIAL n 1.493.125/SP. Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva. D.J. 23/02/2016, Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401313524&dt_publicacao=01/03/2016
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acessado
em 07.08.2017. or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
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is, as
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familiar eThere
comunitária,
além
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24 Informativo STJ 496, REsp 1.1.59.242/SP (Apelação com revisão 5119034700), TJSP, Rel. Des. Caetano
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tanto por abandono material quanto por abandono espiritual, moral,
Stand
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psicológico, decorrentes do não exercício da convivência familiar.
Ora, o genitor que não detém a guarda não tem apenas o direito de visitar o seu filho,
mas, sobretudo, uma “obrigação de conviver com ele.” 26 Nesse contexto a indenização busca
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penalizar a violação dos direitos morais contidos nos direitos fundados na formação da

Åsbjørn27 Melkevik2
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personalidade do filho, exercendo a indenização duplo papel: compensatório e punitivo .
Aceito em 07/07/2017
5.2 DANO ESTÉTICO

Nas palavras de Lopes, dano estético é
Lesão a um direito
personalidade
o direito à integridade
1 Two Kinds of Autonomy
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Legal
and –Individual

física,
especialmente física, especialmente na sua aparência externa, na imagem que
se apresenta. Como todo direito da personalidade, qualquer dano que o seu
titular possa sofrer vai ter consequências materiais e, principalmente, morais.
Portanto, não podemos conceber prejuízo estético que não seja também
prejuízo moral, pois a pessoa, a partir do momento da lesão, está menos feliz
do philosophy,
que era antesanou,
como quer
Minozzi,
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There is, in legal
ongoing
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about othedano
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of law, that
“ilnostrostatodi felicita”28.

is, about the extent to which law is distinguishable from some other phenomena. The
Miragem sustenta que o dano estético parte do princípio de que são integrados como

dominant
views, today, all understand law as fulfilling a certain instrumental role. Justice
atributo da personalidade, tanto a saúde e a integridade física, quanto a aparência estética da
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approach most famously championed by Judges Frank Easterbrook and Richard Posner.
que o dano estético é uma terceira modalidade de dano e, conforme vem entendendo a

This paper argues for a radically different understanding of the law, as it explains why
jurisprudência, é distinto do dano moral pois há uma alteração morfológica, e pode, portanto,

the law should 30indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
ser cumulado .

actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
25DIAS,

Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 7.ed.São Paulo: Revista dos Tribunais., 2010, p.

various
lawgivers. The real question is the following – do we want to be autonomous, as
448-451.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais., 2010, p. 449.
individuals?
The answer is obviously yes, individual freedom being a universal value,
27
26

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes de Novaes. Op. cit., p. 32.
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Revista dos
Tribunais,
2004.p. 64.
and therefore,
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There is, as we
29MIRAGEM, Bruno. Op.cit., p.200-201.
30TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. São Paulo: Método/Forense,
2016.p. 441.
28LOPEZ,
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diferentes e que há diversos tipos de prejuízos sofridos pela pessoa em
Stand
or Fall
várias dimensões, e que o mesmo evento pode dar causa a várias indenizações, cada uma a um
título diferente, levando a cumulação” 31.
Autores convidados

Hoje, com a Súmula 387 não há mais essa discussão em relação ao dano estético: “É

lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral”

Recebimento em 27/06/2017
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5.3 DANO POR PERDA DA CHANCE

Por “perda da chance” entende-se a frustração de uma expectativa que, na lógica da
situação concreta, poderia ocorrer.

1 Two Kinds
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– Legal
ande certo”,
Individual
Importanteof
afirmar
que “o dano deve
ser real, atual
pois o que se analisa é a
chance que tem um “prognóstico do dano certo”32. Venosa entende que a perda da chance
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e o lucro
cessante.
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is, about
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dominant views, today, all understand law as fulfilling a certain instrumental role. Justice
“ganho” perdido. Por essa razão, tal espécie de dano pode ser designada como “perda de

and efficacy, then, are probably the 34most common relational others to law. For example,
oportunidade ou perda de expectativa” .
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the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
1. Na área da advocacia, há julgados que reconhecem a aplicação desta teoria em caso

actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
de desídia do patrono que perde prazo processual. Nos referidos julgados, percebe-se a

various lawgivers. The real question is the following – do we want to be autonomous, as
31LOPEZ,

Teresa Ancona. Op. cit., p. 25-26.

individuals?
answer
is obviously
yes, individual freedom being a universal value,
32 VENOSA, The
Sílvio de
Salvo. Op.cit.
p. 289.
33

Ibid, p. 292.
and 34therefore,
this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
Ibid, p. 292.
35 MIRAGEM, Bruno.Op.cit., p. 166.
36 TARTUCE, Flávio.Op.cit., p. 443-450.
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desídia do causídico 37.
2. Descumprimento contratual de congelamento de células embrionárias do cordão
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umbilical: afirmou-se a aplicação da teoria da perda de uma chance, sob fundamento de
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Aceito em 07/07/2017 que o não comparecimento da empresa contratada na figura de seu representante legal,
para a coleta do material no momento do parto, implicou “dano extrapatrimonial para a

criança, que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e
armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde” 38.
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No entanto, Delgado40explica que parte da doutrina nacional defende que a busca
felicidade como um direito natural não inserido no ordenamento jurídico brasileiro. Por outro
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lado, esta mesma corrente doutrinária entende que, mesmo sem a sua inserção no direito
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positivo, sua simples violação já assegura à vítima a reparação por dano moral. O autor,
Aceito em 07/07/2017

contrariamente, defende que positivação já ocorreu na forma implícita, visto que o direito à
busca pela felicidade é um princípio constitucional implícito.
Neste mesmo contexto, o Supremo Tribunal Federal admitiu a força normativa do
princípio da busca da felicidade em julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.06041. O
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acórdão, ao tratar sobre a paternidade socioafetiva, confirmou a existência o direito à busca

pela felicidade como princípio constitucional implícito. Em outra decisão, o Tribunal Superior
do Trabalho (TST)42 concedeu indenização a um empregado da companhia telefônica “Oi”,
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Para
o autor,
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expectativas futuras frustradas em relação ao futuro, seja no campo profissional (como algum
incidente que cause lesão permanente no corpo da vítima, por exemplo, a perda dos dedos das
mãos de um pianista ou de um cirurgião, ou a perda das pernas de um jogador de futebol) seja
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no campo privado (como um acidente de trânsito que lesiona, permanentemente, uma pessoa
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impossibilitando-a de gerar filhos biológicos).
Aceito em 07/07/2017
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A segunda subdivisão trata da impossibilidade de manter atividades habituais, fato
comum em vítimas de abuso sexual, onde o dano se estende no tempo, impedindo de se
relacionarem sexualmente com outra pessoa.
Assim, o “dano ao projeto de vida”, “dano à vida de relação”, “dano existencial” ou
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“dano à busca pela felicidade” configuram-se espécies autônomas de danos morais,

pois

fazem parte da esfera subjetiva do indivíduo e são indenizáveis pelas consequências advindas,
onde a vítima foi restringida de consumar suas escolhas pessoais e limitando suas
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and therefore, this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
45
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TARTUCE, Flávio. Op. cit. ,p. 455.
SCHREIBER, Anderson. Op.cit. p. 89-90.
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afirmar-se cabível o dano moral coletivo. Além disso, embora o mesmo
direito não pertença, a um só tempo, a mais de uma categoria de direito
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jurídico conflituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma
espécie não possam ocorrer. No entanto, na hipótese não se vislumbra dano
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Código de Defesa do Consumidor.

the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
Miragem entende que o dano social é uma variante do dano coletivo e que pode afetar

actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
gerações presentes e futuras. Contudo, o autor afirma que há controvérsia acerca da aceitação

various lawgivers. The real question is the following – do we want to be autonomous, as
de dano social à gerações futuras, em face da eventual falta de certeza do dano, um de seus

individuals? The answer is obviously yes, individual freedom being a universal value,
and therefore, this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
Informativo 0547 de 08.10.2014 – 4ª Turma –REsp 1.293.606-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 02.09.2014. Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em: 21.06.2017.
48 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 457.
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O maior ganho ao se reconhecer o dano social é o caráter punitivo da indenização, o
que tende a evitar novos comportamentos indesejados, do ponto de vista da convivência
coletiva e da paz social, objetivo precípuo do direito. Neste sentido, busca-se punir o

Bjarne Melkevik1
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comportamento socialmente reprovável51.

Recebimento em 27/06/2017
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Ainda, pode-se argumentar problemas relacionados à legitimidade ou à destinação do

produto da indenização em caso de reconhecimento do dano social. Quanto à legitimidade, a
questão fica superada com a Lei no 7.347/85, sendo os mesmos legitimados para a defesa de
direitos difusos em juízo. Nesse sentido, cite-se decisão que reconheceu a existência de dano
social indenizável, pela prática de ato ilícito perpetrado contra adolescente, em unidade de

1 Two
Kinds of Autonomy – Legal and Individual
internação, por meio de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 52.

A destinação da indenização merece o tópico distinto, com proposta legislativa,
abordada neste artigo.
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50 TARTUCE, Flávio. Op. cit., p. 457.
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most famously championed by Judges Frank Easterbrook and Richard Posner.
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The answer is obviously yes, individual freedom being a universal value,
52 “O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública a fim de obter compensação por
moral difuso decorrente da submissão de adolescentes a tratamento desumano e vexatório levado a efeito
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therefore,
this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
durante rebeliões ocorridas em unidade de internação. Isso porque, segundo o art. 201, V, do ECA, o MP é parte
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recursos dos fundos foi sendo ampliada.
O artigo 1º da Lei no 9.008/95 prevê destinação específica dos fundos, tais como
recuperação de bens lesados, promoção de eventos educativos ou científicos, edição de
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material informativo, modernização de órgãos públicos, responsáveis pela execução de
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políticas relativas às áreas de interesses objetivados na Lei de Ação Civil Pública, entre outras
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destinações. O produto do fundo não pode ser utilizado para pagamento de perícias, por
expressa proibição legal53.
Contudo, em ações coletivas, de iniciativa do Ministério Público, questiona-se quem
irá custear a perícia a ser produzida nos autos: se o Estado ou algum órgão público, tal como a
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approach most famously championed by Judges Frank Easterbrook and Richard Posner.
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and therefore, this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
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MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015.p. 606-608.
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Why Individual Freedom and the Autonomy of Law
Stand or Fall Together
CONCLUSÃO
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O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, como fundamento da
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É possível notar em julgados, a preocupação em valorizar a função compensatória do
dano e o aumento quantitativo de novas espécies de danos.
Em pesquisa jurisprudencial e doutrinária, podemos citar, entre novas categorias, dano
por abandono afetivo, dano estético, dano por perda da chance, dano ao projeto de vida, dano
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dominant views, today, all understand law as fulfilling a certain instrumental role. Justice
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the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
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actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
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1 Two Kinds of Autonomy – Legal and Individual

There is, in legal philosophy, an ongoing debate about the autonomy of law, that
is, about the extent to which law is distinguishable from some other phenomena. The
dominant views, today, all understand law as fulfilling a certain instrumental role. Justice
and efficacy, then, are probably the most common relational others to law. For example,
it is common to say that the law should further a certain understanding of distributive
justice – this is the view preferred by philosophers such as John Rawls and Ronald
Dworkin. Others have argued for the efficacy of the law as with the law-and-economics
approach most famously championed by Judges Frank Easterbrook and Richard Posner.
This paper argues for a radically different understanding of the law, as it explains why
the law should indeed be autonomous. The question, however, is not whether the law is
actually autonomous or not – it is obviously not, as the law is too often the plaything of
various lawgivers. The real question is the following – do we want to be autonomous, as
individuals? The answer is obviously yes, individual freedom being a universal value,
and therefore, this paper argues, the law should also be autonomous. There is, as we will
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