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RESUMO

O estudo em comento tem por objetivo analisar se o instituto jurídico dos punitive
damages, oriundo da Common Law, tem aplicabilidade no ordenamento jurídico nacional,
particularmente no âmbito das relações de consumo. Para tanto, a presente obra, além de
apresentar um panorama histórico da responsabilidade civil punitiva, expõe como tal
responsabilidade vem sendo aceita no Brasil e conclui como sendo dois os seus principais
instrumentos de atuação: a indenização punitiva e os punitive damages. Diferenciando-os,
entendemos que a aplicação de punitive damages é a mais adequada a atual sociedade de
consumo brasileira, por constituir-se um valor fixado em separado, com o intuito
específico de punir e avaliado conforme a complexidade do caso pelo magistrado,
conferindo dinamismo e eficiência às punições. Nesse sentido, propusemos os critérios
que, em nosso sentir, seriam os mais adequados para o reconhecimento e definição do
quantum punitivo dos punitive damages no âmbito das relações de consumo.
Apresentamos, ademais, uma análise da aplicabilidade dos punitive damages nos
ordenamentos jurídicos de Common e Civil Law que mais influenciam o ordenamento
jurídico nacional.

Palavras Chave: Punitive Damages. Indenização Punitiva. Pena Privada. Relações de
Consumo. Responsabilidade Civil Punitiva.

vii

ABSTRACT

This study aims to examine whether the legal institution of punitive damages, coming
from the Common Law, is applicable in national law, particularly in the context of
consumer relations. This essay, besides presenting historical overview of punitive liability,
explains how this responsibility is being accepted in Brazil and concludes that there are
two main instruments of action. The first instrument is based on the increase of the
compensatory damages to punish the defendant. The other one is the punitive damages. We
believe that punitive damages were more suitable to the current consumer society in Brazil,
because it represents a value that is set apart, with the purpose of punishing and evaluated
according to the complexity of the case by the magistrate, giving dynamism and efficiency
to the punishment. In this sense, we proposed rules that in our opinion would be most
suitable for the application of punitive damages and setting of the punitive quantum under
products liability, as well as factors warranting the application of this legal institution in
these relationships. We present, moreover, analysis of the applicability of punitive
damages in the legal systems of Common and Civil Law that most influence Brazilian
Law.

Passwords: Punitive Damages. Exemplary Damages. Tort law. Consumer relationship.
Products Liability.
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INTRODUÇÃO
As relações de consumo são fundamentais para a vida em qualquer sociedade
contemporânea organizada no modelo de civilização proposto pelo mundo ocidental. Tais
relações são hoje caracterizadas por se destinarem, em regra, à massa de consumidores.
Todavia, a forma de negociação em massa é favorável aos fornecedores por uma série de
motivos.
No Brasil, a responsabilidade civil tradicional foi pensada e estruturada para lides
individuais e não responde satisfatoriamente aos conflitos de massa, como os que se dão
nas relações de consumo. Em que pese referido sistema de responsabilidade apresente
atualmente avanços significativos na disciplina de tais relações, tais quais a
responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova e a sistematização dos direitos e
interesses coletivos, assistimos ainda a flagrantes desrespeitos aos direitos do consumidor,
e porque não dizer, à própria dignidade humana.
Assim se dá em razão da dificuldade de acesso ao Poder Judiciário e pelo fato de
que a responsabilidade civil tradicional sempre visou apenas o ressarcimento dos danos
sofridos pelas vítimas. Desta feita, em sendo pouquíssimos os que recorrem ao referido
Poder, a lesão a direitos dos consumidores, ainda que individualmente insignificante, pode
gerar lucros consideráveis aos fornecedores por meio da exploração da massa.
Por conseguinte, visa esta dissertação analisar se os punitive damages podem
quebrar o paradigma da responsabilidade civil até então vigente, particularmente nas
relações de consumo. Referido paradigma impede a fixação de montantes que superem o
valor do dano sofrido pela vítima em decisões judiciais definitivas. Objetiva, ademais, este
trabalho avaliar se os punitive damages podem tornar-se um instrumento à disposição do
Poder Judiciário para reequilibrar as relações entre fornecedores e consumidores, por meio
de uma visão mais abrangente da responsabilidade civil cujas lentes, tradicionalmente com
foco restrito à vítima, passam agora também a focar o lesante em razão da dimensão
coletiva que permeiam tais relações.
Este trabalho versará sobre um tema que inicia a sua marcha no ordenamento
jurídico nacional e que, portanto, carece ainda de sedimentação terminológica1. Nesta obra,
1

A ausência de sedimentação terminológica pode ser notada inclusive nos ordenamentos jurídicos de
Common Law, em que os punitive damages adquiriram maior relevância: “Além das denominações antes
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optamos por utilizar o termo punitive damages, em inglês, pois o Direito Brasileiro ainda
não consagrou uma terminologia definitiva que o substitua satisfatoriamente. Referida
expressão, aliás, é utilizada por grande parte da doutrina e pelo próprio Supremo Tribunal
Federal2.
A nomenclatura “danos punitivos”, tradução mais imediata, não nos parece técnica.
Conforme veremos neste trabalho, não visam os punitive damages restaurar danos, mas
sim punir o lesante.
O termo “pena privada” designa, por sua vez, o gênero do qual os punitive damages
constituem-se uma espécie. Todavia, cumpre aqui destacar que utilizamos a expressão em
tela quando tivemos por intenção ressaltar a sua importância histórica, bem como quando
analisamos os ordenamentos jurídicos de Civil Law, dada a consagração terminológica em
tais países. Por este último motivo também empregamos a alcunha exemplary damages
quando analisamos o ordenamento jurídico inglês.
Na doutrina nacional vem sendo crescente o uso da terminologia “indenização
punitiva”. Entendemos, sem nos furtarmos de criticá-la, que a indenização punitiva se
aplica nos casos em que o magistrado fixe um valor unitário a título de danos morais que
vise compensar e punir, não havendo possibilidade de identificação do quantum punitivo
específico.
Sendo assim, em nosso sentir, a terminologia punitive damages é a mais apropriada
para os fins desta dissertação. Referida terminologia, além de demonstrar com ênfase a
ideia de punição, nos remete ao conceito da fórmula original consagrada do referido
instituto jurídico, que consiste na fixação de um valor em apartado com base em critérios
próprios que visem especificamente punir o lesante.
Outro esclarecimento importante a se fazer nesta seção é o pertinente à questão
envolvendo a terminologia dos “danos morais”. Utilizaremos danos morais como sinônimo
de danos extrapatrimoniais ou imateriais. Sendo assim, a expressão dano moral será

indicadas (exemplary damages), outras, menos usuais, são empregadas para fazer referência ao instituto,
dentre as quais: vindictive damages, punitory damages, speculative damages, imaginary damages,
presumptive damages, added damages, smart money, punies penal damages, retributory damages
(ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva - Os Punitive Damages na
Experiência do Common Law e na Perspectiva do Direito Brasileiro, 2. ed., p. 186).
2
Agravo de Instrumento 455846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.10.2004. Cfr. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. Informativo do Supremo Tribunal Federal n.º 364 (04 a 08 de outubro de 2004). Disponível em
<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo364.htm> Acesso em 16.12.2010.
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gênero, das quais derivam as demais espécies (dano moral à pessoa física, à pessoa
jurídica, coletivo, social etc.).
Esta obra tem por objeto avaliar se os punitive damages podem ser aplicados em
relações de consumo, particularmente naquelas relações que se dão em massa. Sendo
assim, dedicamos o seu primeiro capítulo para o estudo específico de tais relações.
As considerações a respeito da possibilidade de aplicação dos punitive damages no
Direito Brasileiro derivam, indubitavelmente, do processo evolutivo dos danos morais. A
aceitação da função punitiva em referidos danos, ainda que não seja uma realidade
consolidada, é, com certeza, uma tendência já aceita em muitos tribunais do país. Desta
feita, a análise do citado processo no nosso ordenamento é fundamental para que possamos
compreender a base a partir da qual, atualmente, inicia-se o pensamento jurídico sobre o
tema no Brasil.
Necessário foi também analisarmos o processo histórico da responsabilidade civil
punitiva. Sendo assim, nossa análise partiu da pena privada romana, passou pela Idade
Média, pelos ordenamentos de Civil e Common Law e chegou ao Direito Brasileiro, sendo
analisadas legislação, doutrina e jurisprudência nacionais a respeito do tema.
Partimos então para o estudo específico a respeito da possibilidade de aplicação dos
punitive damages nas relações de consumo no ordenamento jurídico nacional. Desta feita,
procuramos identificar e nos posicionar a respeito dos principais argumentos favoráveis e
contrários à aplicabilidade do referido instituto jurídico no âmbito de tais relações.
Entendemos por bem, ademais, avaliar como os punitive damages vêm sendo
tratados no Direito Internacional. Sendo assim, analisamos os ordenamentos jurídicos de
Common e Civil Law que mais influenciam o Direito Brasileiro, com atenção especial ao
dos Estados Unidos, dado o sucesso que a aplicação dos punitive damages nas relações de
consumo ali encontraram.
Finalmente, cumpre aqui esclarecer alguns aspectos de natureza metodológica.
Optamos, nesta obra, quando conveniente, pela transcrição literal dos artigos de lei em
notas de rodapé. Da mesma forma, entendemos como apropriado oferecer a tradução dos
textos citados em língua estrangeira. Objetivamos, portanto, facilitar a leitura, evitando
assim que o leitor tenha que se socorrer de material complementar.
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CONCLUSÃO

As relações de consumo são hoje indispensáveis para a vida em sociedade
organizada sob o modelo de civilização proposto pelo mundo ocidental. No ordenamento
jurídico nacional, demonstramos que tais relações são intensamente influenciadas por uma
dimensão coletiva.
Em nosso parecer, o Direito Brasileiro deve oferecer a melhor resposta possível à
sociedade, buscando soluções apropriadas aos conflitos de massa. Sendo assim, não basta
que apenas consideremos relações de consumo aquelas nas quais houve a efetiva realização
de um contrato. Não podemos mais nos contentar com um conceito de consumidor que se
resuma a destinatário final, ou mesmo, com um de fornecedor que não abarque àqueles que
se beneficiam, de forma conexa, das relações de consumo para a execução de suas
atividades.
Esta é a razão pela qual os conceitos lato sensu, ou “por equiparação”, seja da
própria relação de consumo, seja de seus protagonistas (consumidor, fornecedor) são de
extrema utilidade para o ordenamento. Referidos conceitos permitem que o magistrado
busque a melhor solução para o macroproblema. Sua análise não deve, portanto, resumir-se
à mera avaliação do microproblema envolvendo a relação de consumo ou o consumidor
stricto sensu, mas sim abranger toda a dimensão coletiva que permeia referidas relações.
A interferência da dimensão coletiva também pode ser notada na evolução da
aceitabilidade dos danos morais no direito nacional. Tal evolução decorreu de uma
mudança de concepção à respeito do referido instituto jurídico, tanto no que tange ao seu
objeto como no que refere à sua finalidade.
No que tange ao objeto, por meio da tutela da honra objetiva, houve a possibilidade
de considerar entes coletivos, inclusive a sociedade, como passíveis de sofrer danos
morais. Referida possibilidade não era aceita até bem pouco tempo atrás, uma vez que o
dano moral se confundia com dor moral psíquica e era, portanto, de caracterização restrita
em pessoas físicas.
Já no que se refere à sua finalidade, os danos morais passaram a admitir também a
função punitiva, que se somou a já consagrada função compensatória. Na função punitiva o
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foco não é a vítima, mas o ofensor. Isto não quer dizer que a vítima ficará desamparada,
uma vez que a função reparatória se encarregará de tutelá-la.
Sendo assim, entendemos que a responsabilidade civil deve ser bifocal. Por um lado
deve focar a vítima no que tange à integral reparação dos danos que ela tenha sofrido. Por
outro, deve focar o lesante, atendendo à necessidade de puni-lo demonstrando o repúdio
social à prática do ato reprovável. A função punitiva, portanto, complementa o sistema de
responsabilidade civil.
Referida função tem origem na pena privada romana, que consistia em uma sanção
que os pretores aplicavam obrigando o ofensor a pagar à vítima valores que superavam o
dano, geralmente fixados em um múltiplo deste.
A pena privada seguiu caminhos diferentes nos sistemas de Civil e Common Law.
No primeiro, houve uma rígida separação entre responsabilidade penal e responsabilidade
civil. Tal raciocínio impedia que o juiz pudesse fixar valores que extrapolassem os limites
do dano em âmbito civil. A “pena”, portanto, deveria ser restrita ao Direito Penal e só
aplicada quando houvesse previsão legal específica. Já no último sistema, a evolução da
pena privada resultou no instituto dos punitive damages. Referido instituto permite que o
Poder Judiciário possa, em regra independentemente de previsão legal, fixar uma sanção
pecuniária civil que extrapole o dano para punir o ofensor em casos de especial
reprovabilidade.
Diante do exposto, a mentalidade jurídica brasileira sempre foi, em regra, resistente
à consideração de aspectos punitivos no âmbito da reparação civil.
No entanto, se notava, já em meados do século XX, particularmente nos diplomas
legais que se relacionavam à imprensa, orientações para que os juízes fixassem a
indenização a título de danos morais com base em critérios punitivos como a intensidade
do dolo ou grau de culpa do lesante, sua situação econômica, seu histórico, a gravidade de
sua conduta etc.. Como se pode perceber, referidos critérios em nada se relacionam com a
vítima ou com o dano que ela tenha sofrido, mas sim com o ofensor e com a necessidade
de sua punição.
No âmbito doutrinário, a fixação de valores punitivos é questionada com base no
princípio da legalidade, não sendo possível, em tal visão, a fixação de pena privada sem
prévia lei que a autorize. Todavia, hodiernamente, é crescente o número de doutrinadores
que se posicionam favoravelmente a fixação de valores punitivos no Direito Civil. O
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mesmo pode ser dito no âmbito jurisprudencial, pois o Superior Tribunal de Justiça, bem
como importantes tribunais da Federação já reconhecem a função punitiva do dano moral.
Neste aspecto, diferenciamos a “indenização punitiva” dos “punitive damages”. Em
nosso sentir a indenização punitiva é aquela em que o quantum punitivo é fixado de forma
imiscuída aos danos morais, ou seja, há somente a fixação de um único valor que engloba a
compensação e a punição. Já nos punitive damages, o quantum punitivo é fixado em
apartado, de modo explícito e com base em critérios próprios.
Entendemos que a indenização punitiva pode trazer uma série de problemas.
Demonstramos vários neste trabalho, mas aqui ressaltaremos apenas três.
Em primeiro lugar, o dano moral é dano causado à vítima. Em sendo dano
imaterial, deve ser compensado levando-se em consideração todos os aspectos referentes
ao lesado. Já os punitive damages, diferentemente do que a nomenclatura pode dar a
entender, não visam reparar danos, mas sim punir o ato reprovável cometido pelo lesante.
Ele é fixado por meio de sanção pecuniária que se constitui um plus, fixado em separado à
indenização dada à vítima e com base em critérios absolutamente diferentes dos utilizados
para o cálculo da indenização a título de dano moral.
Destacamos aqui também o problema da motivação das decisões. A indenização
punitiva, por ser fixada em bloco único, impossibilita a identificação do montante efetivo
fixado a título punitivo. Desta feita, o recurso referente à parcela especificamente punitiva
constitui um labor extremamente árduo aos advogados. Sendo assim, os punitive damages,
por serem fixados em separado, permitem às partes o conhecimento claro do quantum
punitivo e facilitam a elaboração dos recursos devidos, evitando imprecisões.
Outra séria questão é a que se refere ao fato de que a indenização punitiva não pode
atingir valores substanciais por ocasionar o enriquecimento sem causa da vítima. A
indenização punitiva, portanto, torna ineficiente a punição do lesante em razão dos baixos
valores aferidos.
Muitos poderiam alegar que o mesmo problema poderia ocorrer com os punitive
damages. De fato, em nosso sentir, caso valores substanciais calculados com base no
necessário para punir o ofensor fossem destinados ao lesado, inegável seria o
enriquecimento sem causa.
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Todavia, entendemos que o ordenamento jurídico nacional oferece soluções
alternativas. Em nosso parecer, nada impede que a vítima receba uma parte do valor fixado
a título de punitive damages como um valor de incentivo, de modo que ela se sinta
estimulada a enfrentar o moroso e caro Poder Judiciário, ainda que o seu dano pessoal seja
pequeno ou ainda que deva buscar, por conta própria, outras informações para uma melhor
instrução da ação. Trata-se, na verdade, de um mecanismo para garantir o amplo acesso ao
referido Poder, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV528.
O excedente, por sua vez, poderia ser destinado a um fundo público ou a uma
instituição de caridade. Tal possibilidade advém de uma interpretação analógica do artigo
883 do Código Civil529 e da Lei 7347/85. Em nosso sentir, no âmbito das relações de
consumo, os fundos públicos deverão ser preferencialmente escolhidos, em razão da já
existente sistemática advinda das multas administrativas. Desta forma, os recursos
advindos de punições em referidas relações seriam aplicados em políticas públicas de
proteção ao consumidor, melhorando o sistema como um todo.
Entendemos que o consumidor individual deve ser legitimado para pleitear os
punitive damages, pois, em assim se considerando, os problemas de produtos e serviços
nas relações de consumo serão mais facilmente identificáveis pelo Poder Judiciário. Por
conseguinte, a solução dos problemas pelas empresas será mais rápida e eficaz em razão de
um benigno temor de sofrerem uma severa punição.
Ademais, em nosso parecer, a legitimidade para se pleitear punitive damages deve
ser concorrente entre o consumidor individual e todos os legitimados para a defesa coletiva
do consumidor, sobretudo o Ministério Público.
As relações de consumo são hoje extremamente influenciadas pelas evoluções
tecnológicas que proporcionam o alcance de uma massa de consumidores cada vez maior.
Tal alcance, na mesma medida que proporciona lucros em massa, também proporciona a
lesão em massa. Infelizmente, o Direito Brasileiro, ainda visto sob uma forma rígida, não
tem conseguido oferecer respostas eficientes a esta nova realidade do consumo.
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Concluímos que os punitive damages poderão constituir-se em uma importante
ferramenta para o combate do abuso nas relações de consumo. Todavia, para tanto, é
necessário que os magistrados se utilizem da dimensão coletiva, interpretando as regras
processuais de modo a alcançar a solução que produza os melhores efeitos sociais.
Conforme é cediço, não há regra expressa permitindo a aplicação de punitive
damages no ordenamento jurídico nacional. No entanto, tal obstáculo pode ser superado,
uma vez que o princípio da legalidade não pode ser oposto à responsabilidade civil da
mesma forma em que o é na responsabilidade penal, pois tutelam bens jurídicos com
enfoques absolutamente diversos. Além disso, em regra, os efeitos da sentença criminal
são muito mais graves para o réu do que a condenação civil.
Sendo assim, nada impede que o magistrado fixe punitive damages em casos nos
quais o ordenamento jurídico não vem oferecendo respostas satisfatórias. Grandes
fornecedores, absolutamente adaptados ao sistema jurídico em tela, calculam as sanções,
sejam civis (danos materiais e morais), sejam administrativas e penais e as transformam em
um “preço”, que muitas vezes vale a pena ser pago, obtendo um lucro muito maior com a
manutenção da prática lesiva.
Propõe-se aqui, portanto, um sistema de complementaridade. Os punitive damages
deverão ser aplicados nos problemas envolvendo relações de consumo em que se verifique
que as responsabilidades civil, administrativa e penal não estejam fornecendo respostas
satisfatórias.
Muitos criticam os punitive damages afirmando que não haveriam critérios
objetivos para se chegar a um determinado quantum. Manifestações desta natureza
ocorrem desde os primórdios das discussões a respeito da aceitação do dano moral. De fato
a questão é aberta. Todavia, trata-se aqui de escolher a melhor solução. É melhor
aceitarmos que fornecedores lucrem tomando o ordenamento jurídico como um preço a ser
pago, ou permitir que o Direito possa punir o fornecedor, ainda que sem permissão legal
expressa, de forma a demonstrar o seu repúdio ao ator reprovável e prevenir,
consequentemente, a sua reiteração?
Entendemos que devemos optar pela última alternativa. A ausência de regra
expressa permitindo a aplicação de punitive damages não significa a sua proibição. Aliás,
em nosso sentir, a aplicação da responsabilidade civil punitiva nas relações de consumo
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está em conformidade com o princípio constitucional da defesa do consumidor, previsto
nos artigos 5º, XXXII530 e 170, V531, da Constituição Federal.
Sugerimos, ademais, alguns critérios que poderiam ser utilizados pelos juízes como
parâmetros para a determinação do quantum a título de punitive damages. São eles: (i) a
especial reprovabilidade do ato ilícito; (ii) as condições econômicas do ofensor e, (iii) o
razoável para a eficácia coercitiva da ação.
Os punitive damages somente poderão ser aplicados em casos que envolvam dolo
ou culpa grave. Isto não quer dizer que todos os problemas causados por dolo ou culpa
grave serão punidos, mas somente aqueles que ensejarem especial reprovabilidade, a ser
identificada no caso em concreto. Sugerimos ainda que os valores sejam fixados de acordo
com o grau de culpabilidade. Neste sentido, o ato doloso deve ser punido de forma mais
severa que o culposo e assim por diante.
Os punitive damages devem, ademais, serem fixados de acordo com as condições
econômicas do ofensor. Para tanto, os valores fixados devem provocar a “dor no bolso” do
fornecedor lesante. Referida “dor” não objetiva simploriamente punir de forma especial o
lesante de grande poderio econômico, mas sim fazer com que ele mude a postura lesiva em
prol do interesse social. Trata-se, portanto, de conferir eficácia ao ordenamento jurídico.
O terceiro critério, na verdade, é fator de ponderação entre a necessidade de
punição com a atual sistemática do Poder Judiciário. Sendo assim, não pode o magistrado
fixar um valor que sozinho possa representar o desestímulo total necessário para a
mudança de conduta do fornecedor lesante. Deve o magistrado fixar, portanto, um valor
punitivo razoável que garanta a eficácia coercitiva da ação, levando-se em consideração
todo o panorama envolvendo o caso em concreto, inclusive o cômpito geral de ações
individuais e coletivas versando sobre o tema.
O sistema proposto é evidentemente aberto e exige, portanto, muito mais do
magistrado. Nesse sentido, entendemos que o juiz não pode atuar como a mera “boca da
lei”, mas deve atuar com positivismo crítico e equidade, buscando a solução mais justa
para o caso em concreto. Os punitive damages, portanto, constituem-se uma importante
ferramenta para que o fim social pertinente às normas de responsabilidade civil seja
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atingido. Muitas vezes, a aplicação do referido instituto jurídico será a única alternativa
para não deixar que atos ilícitos especialmente reprováveis gerem lucros ou benefícios a
fornecedores inescrupulosos ou negligentes, que cientes das pífias indenizações a serem
pagas no Poder Judiciário, não tomam as medidas necessárias para as correções dos vícios
ou defeitos de seus produtos e serviços.
Sendo assim, em nosso parecer, os magistrados devem construir uma jurisprudência
favorável aos punitive damages, respondendo de maneira mais eficaz a práticas que,
embora claramente reprováveis, possam ser convenientes a fornecedores desidiosos, dada a
atual sistemática de responsabilidade civil das relações de consumo.
No âmbito do Direito Internacional, permanecem os ordenamentos de Civil Law,
em regra, ainda resistentes aos punitive damages. Todavia, nota-se, tanto na doutrina como
na jurisprudência mais moderna uma maior abertura para o instituto.
No que tange aos ordenamentos de Common Law, cumpre aqui destacar a
estagnação em que o instituto atualmente se encontra no Direito Inglês, embora se note
alguma movimentação doutrinária no sentido de flexibilizar os requisitos para sua
aceitação.

Já no ordenamento jurídico norte-americano,

os

punitive damages

sedimentaram-se e são largamente utilizados, evidentemente que com os necessários
limites, em muitas áreas da responsabilidade civil. Todavia, é nas relações de consumo que
o referido instituto encontra o seu papel de destaque, apesar dos esforços de movimentos
patrocinados por grandes empresas em sentido contrário.
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