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PREFÁCIO
Com renovada alegria recebi o convite para prefaciar a obra
coletiva intitulada “Temas Contemporâneos de Responsabilidade Civil”,
coordenada pelas Professoras Karenina Carvalho Tito, Leila Medeiros e
Auricélia do Nascimento Melo.
Em qualquer circunstância, escrever sobre responsabilidade civil
tem sido uma atividade extremamente prazerosa, especialmente ao longo
dos últimos 5 anos, época da fundação do IBERC – Instituto Brasileiro de
Estudos de Responsabilidade Civil – que se esmerou em tratar da temática,
em toda a sua interdisciplinaridade, por meio de livros, revista especializada,
webinares e congressos. De lá para hoje, percebe-se nitidamente que
nossos 400 associados disseminaram a cultura da responsabilidade civil,
que abandona a periferia do direito privado (muitas vezes como disciplina
optativa na graduação) e ingressa em nosso ordenamento jurídico como
repositório de todas as disfuncionalidades do sistema, não apenas em
nível de propriedade e contratos, mas face à violação de qualquer direito
fundamental, sendo a tutela dos dados pessoais o exemplo mais recente.
Creio que a presenta coletânea – composta por 13 artigos produzidos
por 22 autores de escol – bem revela o zeitgeist da responsabilidade civil
brasileira. Como se extraí nitidamente da apresentação da obra, a Comissão
de Responsabilidade Civil da OAB-Piauí se empenhou em reunir textos dos
mais diversos campos do direito dos danos, passando por tecnologias digitais
emergentes, pandemia, responsabilidade estatal, dano moral coletivo, desvio
produtivo do consumidor, proteção de dados de crianças e adolescentes,
abandono afetivo inverso, vários perfis de responsabilidade médica, danos
extrapatrimoniais e assédio no transporte público.
Essa miscelânea temática revela que a responsabilidade civil
se estendeu horizontal e verticalmente. Não se trata apenas de verificar
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os pressupostos do ilícito, culpa, dano e nexo causal, mas de justifica-los
sistematicamente, conforme sólidos fundamentos teóricos de imputação
subjetiva e objetiva da obrigação de indenizar. A funcionalização da
responsabilidade civil demonstra que ordenamentos plurais não desejam
meramente conter danos, porém conter comportamentos antijurídicos,
compensando danos e igualmente prevenindo, punindo e resgatando lucros
ilícitos. Some-se a isso a função promocional da responsabilidade civil,
ofertando sanções premiais para os agentes que efetivem comportamentos
meritórios em termos de mitigação de danos. Lado outro, a responsabilidade
civil não é puramente de direito “civil”. Tal como os direitos fundamentais,
ela extrapola o campo privatista e coloniza todas as áreas do direito.
Tenho a convicção que pelo esmero dos coordenadores, talento dos
autores e densidade temática, a presente obra coletiva merecerá cuidadosa
leitura e ampla divulgação. Parabéns aos protagonistas deste primoroso
trabalho!
Belo Horizonte, junho de 2022
Nelson Rosenvald
Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Pós-Doutor
em Direito Civil na Università Roma Tre. Pós-Doutor em Direito Societário
na Universidade de Coimbra. Visiting Academic na Oxford University.
Professor Visitante na Universidade Carlos III. Doutor e Mestre em Direito
Civil pela PUC/SP. Fellow of the European Law Institute (ELI). Member
of the Society of Legal Scholars (UK). Presidente do Instituto Brasileiro de
Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC). Professor do corpo permanente
do PPGD – Doutorado e Mestrado – IDP/DF.
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APRESENTAÇÃO
Esta coletânea apresenta os Temas atuais e contemporâneos
de Responsabilidade Civil e se inclui dentre as iniciativas da Comissão
de Responsabilidade Civil da OAB-Piauí, pois constitui-se num ponto
importante de sistematização e produção de conhecimento advindo de
vários profissionais e tem como objetivo aprofundar temas essenciais que
ensejam debate na comunidade jurídica.
Na construção de cada capítulo, nota-se uma vertente atual, como
constata-se no texto que trata sobre a Responsabilidade Civil e vigilância por
drones: o exemplo dos lockdows e da fiscalização de medidas restritivas à
locomoção, escrito por José Luiz de Moura Faleiros Júnior que retratou uma
realidade vivida em tempos de pandemia. Dentro desse segmento Michel
Canuto de Sena e Heloisa Helena de Almeida relacionam a Responsabilidade
civil e inteligência artificial, uma verdadeira análise da realidade que já se
tona presente na vida cotidiana do cidadão produzindo várias consequências.
Repercutindo a análise dos direitos durante a pandemia, verifica-se
o capítulo estrutural sobre a Responsabilidade Civil do Estado por danos
aos profissionais “invisíveis” da saúde no contexto da pandemia, delineado
por Graziela Trindade Clemente e Camila Aparecida Silva de Oliveira, sabese que durante a pandemia a atuação desses profissionais foi decisivo no
suporte para a manutenção de muitas vidas.
No capítulo que trata sobre a Sociedade de risco na pandemia da
Covid-19 e a ocorrência do dano moral coletivo, as autoras Dione Cardoso
de Alcântara e Auricelia do Nascimento Melo, apresentam um tema que a
cada dia tem uma expansão significativa na seara da responsabilidade civil, os
danos coletivos, evidenciando a sociedade de risco como bem fundamentado
pelas autoras em Ulrich Beck.
9

Delineando com maestria a análise dos danos coletivos, os autores
Dante Ponte de Brito e Pedrita Dias Costa abordam o Dano moral coletivo
nas relações de consumo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, os professores analisam como o tribunal desvenda a matéria
colacionando decisões e explicando os contornos atuais.
A professora Cléa Mara Coutinho Bento e Kauê Klin Leite e
Silva escrevem sobre a Responsabilidade civil pelo desvio produtivo do
consumidor: o tempo útil como bem jurídico relevante, o que infere uma
temática importante, considerando que nos dias atuais, o ativo mais precioso
dos seres humanos é a disponibilidade de tempo, dessa forma, os autores,
assinalam esse recorte da reponsabilidade civil nas relações de consumo.
Outro capítulo que aponta um tema de repercussão é tratado pelas
professoras Joana de Moraes Souza Machado e Auricelia do Nascimento
Melo, discutindo especificamente, a Responsabilidade Civil na proteção de
dados de crianças e adolescentes, seres vulneráveis dentro da sociedade da
informação.
A professora Gillian Santana de Carvalho Mendes e Dhieila Paula
Vieira apresentam um capítulo que discorrem sobre o Abandono afetivo
inverso: responsabilização dos filhos, sem dúvida uma contribuição relevante
na sistemática da matéria da responsabilidade civil nas relações familiares.
No capítulo que trata sobre o Erro médico: expressão obsoleta e
suas implicações processuais, o professor Alexandre Augusto Batista Lima
traz uma reflexão delineada sobre as repercussões dessa expressão que na
atualidade sofreu novos contornos legais, advindos de diversos substratos
jurídicos que requerem uma nova configuração.
O professor Alexandre Pereira Bona protagoniza um capítulo sobre:
Os prós e contras da nova tipologia do dano extrapatrimonial, dano estético,
dano à imagem e dano moral. Na continuação da temática, a coletânea
apresenta um capítulo intitulado: Um panorama sobre a Reponsabilidade
civil por danos na medicina à distância; assunto capitaneado por Caroline
Amadori Cavet e Romualdo Baptista dos Santos, situação recorrente
durante a pandemia e que os autores descrevem e ressaltam as consequências
demandantes dessa atividade.
A professora Karenina Carvalho Tito e Carolina Silva Mildemberger
em seu texto tratam da Responsabilidade Civil em Publicidade Médica, de
10

maneira didática, as autoras explicitam uma realidade que acontece nas
redes sociais. Outro capítulo marcante é o que apresenta a pesquisa dos
autores João Pedro Leite Barros e Marcella Queiroz de Castro que abordam:
O Assédio no transporte público: análise jurisprudencial e proposta de
responsabilização.
Em suma, de um modo ou de outro, todos os autores desta
coletânea, sob diferentes perspectivas, apontam a função estratégica da
Responsabilidade Civil na sistemática jurídica, aspecto importante na
sedimentação da matéria, reafirmando o conhecimento como ponto
indispensável no enfrentamento de muitas questões sociais vivenciadas na
atualidade.
A abrangência e a profundidade dos assuntos tratados na coletânea
sobre os Temas Contemporâneos da responsabilidade Civil farão desta obra
uma referência para os estudiosos do tema e todos os operadores do Direito
que reconheçam na pesquisa uma prática para experienciar o Direito.
Teresina, junho de 2022
Karenina Carvalho Tito
Auricélia do Nascimento Melo
Maria Gessi-Leila Medeiros
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1 Responsabilidade civil e vigilância por drones: o exemplo
dos lockdowns e da fiscalização de medidas restritivas à
locomoção
José Luiz de Moura Faleiros Júnior1
Sumário: 1 Introdução. 2 A Internet das Coisas e os drones. 3 Desafios
regulatórios no contexto pandêmico. 4 Os lockdowns e o exemplo da
fiscalização do cumprimento de medidas de distanciamento social. 5
Considerações finais. Referências.
“On scanne les images afin de repérer, dans la foule des activités,
les événements pertinents pour le regard sécuritaire. Ceux-ci se
signalent par leur anomie, par leur irrégularité. Tout comportement qui déroge à la trame des activités habituelles signale une
menace.”2
Grégoire Chamayou

1 Doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo – USP/Largo de São Francisco.
Doutorando em Direito, na área de estudo ‘Direito, Tecnologia e Inovação’, pela Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG. Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia
– UFU. Especialista em Direito Digital. Especialista em Direito Civil e Empresarial. Associado
Fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados – IAPD. Membro do Instituto Brasileiro de
Estudos de Responsabilidade Civil – IBERC. Advogado e Professor. E-mail: jfaleiros@usp.br
2 CHAMAYOU, Grégoire. Théorie du drone. Paris: la fabrique, 2013. p. 64-65.
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1 Introdução
No curso da última década, o debate em torno da reestruturação
da indústria da aviação em razão do uso de veículos aéreos não tripulados
(usualmente chamados de drones) sempre envolveu contextos comerciais,
militares, científicos ou até mesmo recreativos. Não obstante, a pandemia de
Covid-19, no ano de 2020, desvelou novas possibilidades para o emprego
desses equipamentos. A despeito da incipiente iniciativa regulatória
nacional sobre o tema, mas, sendo certo que a expansão dessa indústria
avança celeremente, logo se cogitou da possibilidade de sua utilização para
a concretização da vigilância estatal quanto ao cumprimento de regras de
distanciamento social (especialmente em locais onde foram decretados
lockdowns).
O tema é desafiador, pois envolve múltiplas discussões que,
naturalmente, seria impossível esgotar nesse breve ensaio. A despeito disso,
cumpre ressaltar a premência do contexto regulatório que concerne ao tema
para, em seguida, considerar os impactos de eventual legislação doméstica e
internacional sobre o uso de drones, inclusive sobre com relação a questões
sobre segurança, privacidade, operabilidade e espaço aéreo, particularmente
no contexto pandêmico.
Os riscos que o uso de veículos aéreos não tripulados representa,
a nível de responsabilidade civil, estão relacionados à escassez de princípios
norteadores da regulamentação da chamada Internet das Coisas (Internet of
Things) – uma infraestrutura a partir da qual gadgets e outros dispositivos,
como os drones, passam a registrar, processar, armazenar e transferir dados
–, o que incentiva a digitalização de todo tipo de informação, criando redes
inteligentes que conectam objetos. No Brasil, a despeito de já existir o Plano
Nacional de Internet das Coisas (Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019)
e uma recente lei de incentivos (Lei nº 14.108, de 16 de dezembro de 2020),
ainda não há parametrização clara quanto ao escopo do risco para a aferição
da responsabilidade civil nesses casos.
Na hipótese, a se considerar o fato de que os drones são categorizados
no domínio de uma nova “web 3.0 espacial”, na fronteira de transição da web
semântica para uma estrutura mais complexa e desafiadora (chamada por
muitos de web 4.0), não se pode perder de vista que há direitos e garantias
individuais protegidos pelo ordenamento, como a intimidade e a liberdade.
13
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Até que ponto é justificável uma violação a tais direitos sob a justificativa de
preservação da saúde pública? É esse o problema que se procurará enfrentar.
Com essas breves considerações introdutórias, registra-se
que a pesquisa se baseia no método dedutivo, com o implemento de
substratos bibliográfico-doutrinários para indicar caminhos no tocante à
responsabilização civil pelo uso de drones no citado contexto.
2 A Internet das Coisas e os drones
O autor mais eloquente quanto à teorização (inclusive jurídica)
sobre os drones é o filósofo francês Grégoire Chamayou. Em seus dizeres, “o
léxico oficial do exército americano define o drone como um ‘veículo terrestre,
naval ou aeronáutico, de controle remoto ou condução automática’”.3 De
qualquer forma, é prudente ressaltar que o termo não é explicado de forma
singela, por única acepção. De fato, a palavra é representativa de verdadeira
polissemia empregada para designar uma aeronave não tripulada.
A doutrina indica várias origens para a palavra foram sugeridas,
que poderia ter surgido como um termo descritivo do trabalho de
reconhecimento realizado no início de sua história, com usos militares
que remontam ao drone-alvo “Fairey Queen”, cujo sucesso levou à criação
dos drones “Queen Bee”.4 Como é evidente a partir da origem do termo
em si, os drones têm sido associados às forças armadas no imaginário
popular e carregam uma conotação negativa porque foram usados para

3 CHAMAYOU, Grégoire. Théorie du drone. Paris: la fabrique, 2013. p. 21, tradução livre. No
original: «Le lexique officiel de l’armee americaine definit le drone comme un «vehicule terrestre,
naval ou aeronautique, controle a distance ou de façon automatique»».
4 Com efeito: “‘Drone’ is one of the many names for an unmanned aircraft. Various origins of
the word have been suggested. It could have emerged as a term descriptive of the ‘dull and dry’
reconnaissance work performed early in its history. It has also been traced to the target drone ‘Fairey
Queen’, the success of which led to the creation of the ‘Queen Bee’ drones. This could then have
led to the use of ‘drone’ as the male counterpart of the queen bee. What is known is that the word
drone was used in a 1936 report by Lieutenant Commander Delmer Fahrney of the US Navy who
was in charge of a radio-controlled unmanned aircraft project. As is evident from the origin of the
term itself, drones have been associated with the military in the popular imagination, and carry a
negative connotation because they have been used to kill remotely. However, these associations are
slowly changing as drones are increasingly used in a civilian setting. While ‘drone’ is in popular usage,
drones were previously called ‘pilotless aircraft’”. HODGKINSON, David; JOHNSTON, Rebecca.
Aviation law and drones: unmanned aircraft and the future of aviation. Londres: Routledge, 2018.
p. 1.
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matar remotamente. A despeito disso, é de se ressaltar que tais associações
estão mudando lentamente, pois drones são cada vez mais usados para fins
particulares, em ambientes domésticos e para finalidades variadas.
De fato, a conotação militar usualmente conferida ao termo impõe
reflexões mais detidas, especialmente para fins de delimitação conceitual
mais precisa5 e, especialmente, porque nem toda aeronave não tripulada será
um drone6.
Fato é que, abstraindo-se da figura do dispositivo de voo “nãotripulado”7, a conceituação mais apropriada para o termo drone envolverá,
como premissa, uma veemente preocupação quanto às implicações
5 ZAVRŠNIK, Aleš. Introduction: situating drones in surveillance societies. In: ZAVRŠNIK, Aleš
(ed.). Drones and unmanned aerial systems: legal and social implications for security and surveillance.
Basileia: Springer, 2016. p. 3.
6 A doutrina é enfática ao lembrar que, na década de 1960, a expressão inglesa ‘Remotely Piloted
Vehicle’ (RPV) era muito utilizada, mas acabou sendo substituída por ‘Unmanned Aerial Vehicles’
(UAV) a partir de 1980. Também existiram outras designações, tais como ‘Unmanned Aircraft
Systems’ (UAS), ‘Unmanned Aircraft’ (UA), ‘Remotely Piloted Aviation Systems’ (RPAS), ‘Unmanned
Drones’, and ‘Autonomous Drones’. A mais usual fora do context military é a UAV, que adquiriu
conotação específica de um veículo sem tripulante reutilizável, que exclui mísseis e alvos aéreos. Sobre
o tema, conveniente a leitura de COUTINHO, Leonardo Cisne; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de
Moura. A regulação do uso de drones e a responsabilidade civil. In: LONGHI, João Victor Rozatti;
FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura (coord.). Estudos essenciais de direito digital. Uberlândia:
LAECC, 2019. p. 254. Ainda sobre o tema, Harrison Wolf lembra que: “If unmanned aircraft were
not expected to grow into multi-billion dollar industries over the next few decades, there would
be no need to examine the regulatory framework that governs this technology. Without a quickly
approaching massive expansion in this market, the regulatory framework could be expected to handle
the growth slowly and over time. The industry simply does not have that luxury as the expectations
and needs for UAS expand exponentially and the need for quick investment and implementation
continues. The estimated market growth for UAS is tremendous and every new release of estimation
seems to swell that number.” WOLF, Harrison G. Drones: safety risk management for the next
evolution of flight. Londres: Routledge, 2017. p. 21.
7 Em termos de regulação, não se pode perder de vista, ademais, o papel da Organização da Aviação
Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês), entidade responsável por harmonizar as operações
de aviação e a certificação entre seus Estados membros com o desenvolvimento seguro e eficiente da
aviação civil. A Circular AN/328 da ICAO, publicada em 2011, reconhece a necessidade de entender
qual seria o papel da ICAO em adotar os Padrões e Práticas Recomendadas para os Estados-membros
com relação a veículos de aeronaves não tripuladas (UAVs). Enquanto a ICAO aborda o papel dos
UAVs como uma extensão das práticas de aviação tripulada, muitos dos Estados-membros nunca
vislumbraram a necessidade do uso de sistemas para aeronaves não tripuladas ou não esperavam que
viessem a ter o impacto visto hoje. Por esse motivo, a definição de padrões técnicos é tão vital no
desenvolvimento de sistemas regulatórios em todo o mundo – este é o papel precípuo da ICAO. Para
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relacionadas à coleta de dados realizada por esses equipamentos, que
realizam, em última análise, verdadeira vigilância.
Embora a tecnologia dos drones e seu avanços representem
inegáveis oportunidades e possibilidades para uma ampla gama de indústrias
e comunidades, essa tecnologia também revela desafios regulatórios. Isso
porque um número crescente de países vem batalhando para implementar
regulamentações domésticas quanto ao uso de drones para evitar possíveis
riscos decorrentes da proliferação inadvertida desses objetos em seus céus,
sem proteções apropriadas, e desencadeando possíveis riscos insuperáveis.
A possibilidade de antecipar ocorrências através da vigilância
ostensiva, isto é, a preempção por meios diversos da contrainteligência e da
fiscalização, propiciaram a alavancagem do uso de drones – especialmente a
partir da primeira década do século XXI – a partir da chamada “guerra ao
terror”, baseando-se na identificação de inimigos externos à distância.8 Tudo
se resume à ideia de que determinadas ameaças podem ser desativadas antes
de provocarem danos9. Nesta versão do drone warfare, a generalizada ameaça
onipresente e que se materializa à distância é complementada pela imagem
de um centro de operações distante de qualquer ameaça e que permite a
realização de operações táticas que não expõem seres humanos (de um dos
lados) a riscos10.

mais detalhes, cf. WOLF, Harrison G. Drones: safety risk management for the next evolution of flight.
Londres: Routledge, 2017. p. 41.
8 ANDREJEVIC, Mark. Theorizing drones and drone theory. In: ZAVRŠNIK, Aleš (ed.). Drones and
unmanned aerial systems: legal and social implications for security and surveillance. Basileia: Springer,
2016. p. 28.
9 Segundo Don Howard: “If soon we will trust the facial recognition software to pick out the terrorist
in the crowd and the drone then to make the kill shot, with at best a human on the loop, not in the
loop, why not also trust the computer code to find the target server and take it out, perhaps even
covering its own tracks as it leaves. It should take only a moment to recognize in this a sketch of
the Stuxnet concept. The future is now.” HOWARD, Don. Virtue in cyberconflict. In: FLORIDI,
Luciano; TADDEO, Mariarosaria (ed.). The ethics of information warfare. Cham: Springer, 2014. p.
166.
10 Diz a doutrina: “As drones are able to take away the need for pilots to risk their lives over smokeladen flames to identify hot spots, direction changes, wind alterations, or dwindling areas that need
less attention, risk is reduced significantly, increases on-site performance, and enables new high-risk
operations never dreamed of before.” WOLF, Harrison G. Drones: safety risk management for the
next evolution of flight. Londres: Routledge, 2017. p. 24.
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O que não se nega é que a popularização desses objetos,
especialmente a partir da segunda década do século XXI, propulsionou
um mercado até então pouco explorado11, gerando expectativas gigantescas
em torno da criação de marcos específicos para tratar da regulamentação
deste novo tipo de uso para uma tecnologia disruptiva e potencialmente
danosa, na exata proporção em que a projeção de crescimento desse mercado
indicava alto potencial lucrativo (inclusive pela “zona cinzenta” regulatória
sobre seus usos).
O empenho legislativo em torno da regulamentação do uso de
drones adquiriu novas facetas, pois inúmeros riscos estão atrelados ao seu
emprego inadvertido – especialmente em situações-limite, que são, ao
mesmo tempo, desafiadoras e instigantes –, pois o que está em disputa não é
apenas o controle do espaço aéreo ou o mapeamento dos percalços que essas
tecnologias implicam para a aviação. A questão da vigilância e a intrusão na
privacidade são problemas relevantes relacionados a treinamentos específicos,
questões regulatórias para fins de cadastro dos drones, expedição de licenças/
registros, fiscalização de uso etc.
Em 2021, o debate passa a permear o papel da Internet no atual
estágio de desenvolvimento tecnológico, chamado pela doutrina de web 3.0,
cuja marca preponderante é a operabilidade da rede em tempo real.12 Além
disso, diversos autores já indicam que se está caminhando para a consolidação
da web 4.0 (também chamada de “web inteligente”), que é marcada pela
presença da ‘Internet das Coisas’ (Internet of Things, ou IoT)13 no atual estágio
11 SUH, Joseph. Drones: How they work, applications, and legal issues. Georgetown Law Technology
Review, Washington, D.C., v. 3, p. 502-515, 2019. p. 515. Comenta: “Drones are now utilized
by a broad spectrum of users from photographers to law enforcement and even drug traffickers.
Legal battles have begun to shape the outer limits of drone usage, and the FAA has stepped in with
regulations to guide hobbyists and businesses alike. The pace of adoption is not expected to slow, and
the use of drones is expected to increase significantly.”
12 BROWNSWORD, Roger. Law, technology and society: re-imagining the regulatory environment.
Londres: Routledge, 2019. p. 264.
13 A Internet das Coisas (IoT) refere-se à estrutura semelhante à Internet de bilhões de dispositivos
“restritos” interconectados: com capacidades limitadas em termos de poder computacional e
memória. São, muitas vezes, alimentados por bateria, aumentando assim a necessidade de adotar
tecnologias de energia eficiente. Entre os desafios mais notáveis que a construção de objetos
inteligentes interconectados traz estão a padronização e a interoperabilidade. O protocolo de Internet
(IP) é previsto como padrão para interoperabilidade de objetos inteligentes. Como se espera que
bilhões de objetos inteligentes apareçam e os endereços IPv4 tenham sido usados principalmente, o
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da sociedade da informação14. Não obstante, já se avança a passos largos
rumo a uma nova fronteira chamada pela doutrina de web 4.0 ou Internet
de Todas as Coisas (Internet of Everything, ou IoE15), na qual os gadgets e
equipamentos eletrônicos – e até mesmo automóveis e eletrodomésticos –
estarão, por si mesmos, em conexão com a rede, sendo capazes de praticar
atos jurídicos a partir de algoritmos de inteligência artificial16.
Trata-se do incremento voluptuoso das relações Machine-toMachine (M2M), a partir das quais o número de dispositivos conectados
à Internet realizará interações em grande volume. Essa realidade já está em
franco crescimento e espera-se que continue a crescer exponencialmente.
Além disso, milhões de novos tipos de dispositivos estão surgindo, permitindo
que as máquinas sejam conectadas umas às outras. Esses dispositivos se
comunicarão e oferecerão serviços através da Internet, o que criará ondas
cíclicas de fomento à inovação, tanto do ponto de vista técnico quanto social.
Este crescimento explosivo é sem precedentes não apenas nas indústrias de
comunicações, mas também na economia global.17
Experimenta-se, porém, uma agravante: os usuários da Internet
estão sujeitos à rastreabilidade de seus passos e às ações praticadas no
mundo virtual, sendo frequentemente privados de escolha quanto à técnica
de obtenção de dados e quanto às informações que serão colhidas a seu
respeito.18
Superada a utilização de drones apenas em contextos militares,
inaugura-se um debate ético acerca do emprego informacional em contexto
IPv6 foi identificado como um candidato à comunicação de objetos inteligentes. Para mais detalhes,
consultar: CIRANI, Simone; FERRARI, Gianluigi; PICONE, Marco; VELTRI, Luca. Internet of
Things: architectures, protocols and standards. West Sussex: John Wiley & Sons, 2019. p. 191.
14 GREENGARD, Samuel. The internet of things. Cambridge: The MIT Press, 2015. p. 188-189.
15 LIU, Yalin; DAI, Hong-Ning. Unmanned aerial vehicle for Internet of Everything: Opportunities
and challenges. ArXiv, 12 abr. 2020. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2003.13311.pdf. Acesso
em: 3 jul. 2021.
16 MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV, 2018. p. 72-73.
17 HÖLLER, Jan; TSIATSIS, Vlasios; MULLIGAN, Catherine et al. From Machine-to-Machine to
the Internet of Things: introduction to a new age of intelligence. Oxford: Academic Press/Elsevier,
2014. p. 3-4.
18 ROUTIER, Richard. Traçabilité ou anonymat des conexions? In: PEDROT, Philippe (ed.).
Traçabilité et responsabilité. Paris: Economica, 2003. p. 154.
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pouco ou quase nada regulados19, a preocupação com segurança em cenários
de utilização de equipamentos baseados e fomentados pela IoT é de
consideração obrigatória, pois aplica-se, em diferentes níveis, desde questões
tecnológicas até questões mais filosóficas, como privacidade e confiança,
especialmente em cenários como brinquedos inteligentes (na chamada
Internet of Toys20), e os desafios de segurança derivam da própria natureza dos
objetos inteligentes e do uso de protocolos padrão.
Também é de crucial importância a definição de regras operacionais
(notadamente aquelas extraídas o uso do espaço aéreo, em nítida semelhança
aos controles exercidos sobre a aviação civil21) para a formação da base
elementar para operações de drones em qualquer jurisdição. Das jurisdições
examinadas anteriormente, cada um adotou regras para drones de alguma
forma.
Tanto M2M como IoT são frutos do progresso tecnológico
nas últimas décadas, incluindo não apenas os custos decrescentes dos
componentes semicondutores, mas também a absorção espetacular do
Protocolo de Internet (IP) e a ampla adoção da Internet para todas as
finalidades.22 É fato que as oportunidades de aplicação de tais soluções são
limitadas apenas pela imaginação; no entanto, o papel que M2M e IoT terão
na indústria e na sociedade em geral está apenas começando a emergir por
uma série de razões interativas e interligadas, razão pela qual o estudo de
determinados temas se impõe.
19 TADDEO, Mariarosaria. Information warfare and just war theory. In: FLORIDI, Luciano;
TADDEO, Mariarosaria (ed.). The ethics of information warfare. Cham: Springer, 2014, p. 135.
Anota: “The first principle prescribes that any entity that endangers or disrupts the wellbeing of the
Infosphere loses its basic rights and becomes a licit target. The second principle prescribes that a state
is within its rights to wage IW [information warfare] to re-establish the status quo in the Infosphere
and to repair the damage caused by a malicious entity.
20 LEAL, Lívia Teixeira. Internet of Toys: os brinquedos conectados à Internet e o direito da criança
e do adolescente. Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 12, p. 175-187, abr./jun. 2017.
p. 183.
21 DE LEON, Pablo Mendes; SCOTT, Benjamyn Ian. An analysis of unmanned aircraft systems
under air law. In: ZAVRŠNIK, Aleš (ed.). Drones and unmanned aerial systems: legal and social
implications for security and surveillance. Basileia: Springer, 2016. p. 188-189.
22 HÖLLER, Jan; TSIATSIS, Vlasios; MULLIGAN, Catherine et al. From Machine-to-Machine to
the Internet of Things: introduction to a new age of intelligence. Oxford: Academic Press/Elsevier,
2014. p. 10.
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3 Desafios regulatórios no contexto pandêmico
Com o avanço do uso de drones para finalidades variadas, o usuário
comum passou a contar com a oferta, a preços acessíveis, de aeronaves não
tripuladas dos mais variados tipos, o que alavancou fortemente esse mercado.23
Com a eclosão da pandemia de Covid-19, no Brasil, o uso de drones para
finalidades variadas passou a ser fomentado por iniciativas bastante curiosas.
Marcelo Milagres lembra que “a imprensa noticiou a utilização, no Rio
de Janeiro, de drones com alto-falantes com mensagens orientativas para
dispersar aglomerações em razão da necessidade de isolamento social. A
Universidade Federal do Rio Grande do Sul anunciou testes com a utilização
de drones para auxiliar na desinfecção de áreas públicas”24.
Tal como acontece com a aviação tripulada, a segurança das
operações de drones é de suma importância: deve haver equilíbrio entre a
liberdade de operações e a segurança para terceiros e outros usuários do
espaço aéreo. Os drones representam um risco de segurança significativo para
as pessoas no solo. Com seu uso crescente e sem regulamentação adequada
para a segurança das operações de drones – e para os próprios drones – torna-se
plausível a afirmação de que esse tipo de incidente se tornará uma ocorrência
muito mais comum. Outro problema fundamental diz respeito à regulação
da privacidade: dados (especialmente imagens) são empregados nos processos
de tratamento de grandes acervos de dados (Big Data), que propiciam o
delineamento do “perfil comportamental” do indivíduo que se aglomera e
é eventualmente fiscalizado, passando a ser analisado e objetificado a partir
dessas projeções que se faz em razão da vigilância25.
Importa saber, afinal, o quê são drones para o Direito, e, sobre isso,
Marcelo Milagres trabalha com os seguintes argumentos:

23 HODGKINSON, David; JOHNSTON, Rebecca. Aviation law and drones: unmanned aircraft
and the future of aviation. Londres: Routledge, 2018. p. 30-62.
24 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Drones e suas implicações jurídicas: algumas reflexões. In:
BARBOSA, Mafalda Miranda et al (coord.). Direito digital e inteligência artificial: diálogos entre
Brasil e Europa. Indaiatuba: Foco, 2021. p. 932.
25 GORKIČ, Primož. The (f )utility of privacy laws: the case of drones? In: ZAVRŠNIK, Aleš (eEd.).
Drones and unmanned aerial systems: legal and social implications for security and surveillance. Cham:
Springer, 2016. p. 69.
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Os drones teriam um status legal próprio? A reconhecida autonomia tecnológica lhes atribuiria a qualidade de pessoas
eletrônicas dotadas de direitos e deveres? O encaminhamento
das respostas passa pelo grande pressuposto: teriam essas maquinas, a partir da sua programação, realmente uma autonomia decisória? Agiriam a despeito de qualquer controle, supervisão ou orientação? Sem embargo das críticas dos experts,
não vislumbro, por enquanto, essa realidade. Na linguagem
bem vulgar, haverá sempre alguém para conectar ou desconectar a máquina, liga-la ou desliga-la. Poder-se-ia dizer que
nós, humanos, também estamos sujeitos a esse termo final26.

Naturalmente, leis de proteção à privacidade e ao controle de dados
são necessárias para preencher essa lacuna. Atualmente, o ritmo no qual leis
desse jaez estão sendo desenvolvidas está bem atrás do avanço da tecnologia
de vigilância por drones. Ao abordar as questões de privacidade, os Estados
têm, até agora, tendido a modernizar as leis de existentes.
A abordagem mais tradicional tem sido no sentido de aplicar a
legislação existente (inclusive leis de controle da aviação) aos drones para
tutelar questões de identificação, gestão de coleta e tratamento de dados,
entre outras27. Entretanto, como a legislação existente muitas vezes não
contempla tais tecnologias, o escopo dessas leis de privacidade e os poderes
para aplicá-los deixam espaços ainda sem resposta28.
Na Austrália, por exemplo, tem-se a aplicação do Australian Privacy
Principles – APPs, que fornecem uma estrutura geral que as autoridades
oficiais devem obedecer: estes princípios aplicam-se apenas a uma “entidade
APP”, definida na legislação australiana como uma organização ou agência,
e, embora este conceito possa se aplicar a um indivíduo em circunstâncias
limitadas, a própria lei afasta sua observância por quem não exerça atividade
26 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Drones e suas implicações jurídicas: algumas reflexões. In:
BARBOSA, Mafalda Miranda et al (coord.). Direito digital e inteligência artificial: diálogos entre
Brasil e Europa. Indaiatuba: Foco, 2021. p. 933.
27 FINN, Rachel; DONOVAN, Anna. Big data, drone data: privacy and ethical impacts of the
intersection between big data and civil drone deployments. In: CUSTERS, Bart (ed.). The future of
drone use: opportunities and threats from ethical and legal perspectives. Haia: Asser Press/Springer,
2016. p. 59-64.
28 HODGKINSON, David; JOHNSTON, Rebecca. Aviation law and drones: unmanned aircraft
and the future of aviation. Londres: Routledge, 2018. p. 30.
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empresarial – logo, eventual uso doméstico de drones, para diversos fins,
acaba por esbarrar na polêmica quanto à abrangência da lei29.
No Canadá, ao contrário da Austrália, os departamentos
governamentais estão sujeitos a legislações diversas dos entes privados. No
direito público, tem-se a incidência do Privacy Act (1985)30, ao passo que, no
direito privado, os indivíduos e as entidades comerciais privadas são regidos
pela Personal Information Protection and Electronic Documents Act (2000).31
No entanto, como na Austrália, se ausente um uso comercial, os indivíduos
não estarão impedidos de utilizar drones para realizar inúmeras atividades,
inclusive a vigilância.
A Nova Zelândia oferece alguma proteção limitada contra violação
de privacidade por drones, não exigindo essa vinculação da atividade aos
fins comerciais32. E esta tendência parece estar sendo seguida pela União
Europeia, que implementou diretamente os requisitos de privacidade em
sua proposta de regulamentação para drones contida no Regulamento (EU)
2016/679, ou Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)33-34.
No Brasil, a despeito de já existir o Plano Nacional de Internet
das Coisas (Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019)35 e uma recente

29 AUSTRÁLIA. Privacy Act of 1988. Australian Privacy Principles - APPs. Disponível em: https://
bit.ly/2DLWAsW. Acesso em: 28 jun. 2021.
30 CANADÁ. R.S.C., 1985, c. P-21. Privacy Act. Disponível em: https://bit.ly/2UMnNbU. Acesso
em: 28 jun. 2021.
31 CANADÁ. S.C. 2000, c. 5. Personal Information Protection and Electronic Documents Act.
Disponível em: https://bit.ly/2VZOGFR. Acesso em: 28 jun. 2021.
32 NOVA ZELÂNDIA. Privacy Act 1993. Disponível em: https://bit.ly/18qlgRB. Acesso em: 28
jun. 2021.
33 UNIÃO EUROPEIA. General Data Protection Regulation. Disponível em: https://gdpr-info.eu .
Acesso em: 28 jun. 2021.
34 Além da proteção de dados, tem-se um regulamento específico para o uso de aeronaves não
tripuladas: o UAS Rules and Guidance – EU. Este regulamento estipula o seguinte, em seu art. 4º: “The
operator shall comply with the requirements laid down in the applicable regulations, in particular
those related to security, privacy, data protection, liability, insurance and environmental protection.”
UNIÃO EUROPEIA. UAS Rules and Guidance – EU. Disponível em: https://bit.ly/2W2iLoj. Acesso
em: 28 jun. 2021.
35 BRASIL. Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9854.htm. Acesso em: 05 jul. 2021.
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lei de incentivos (Lei nº 14.108, de 16 de dezembro de 2020)36, ainda
não há parametrização clara quanto ao escopo do risco para a aferição da
responsabilidade civil nesses casos.
O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº 94, de 02
de maio de 2017 (RBAC-E nº 94/2017), da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC estabelece regras complementares às normas de operação de
drones estabelecidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo –
DECEA e pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Segundo este último regulamento citado, aeronaves não tripuladas,
de uso recreativo, com peso superior a de 250 gramas, devem ter o seguro
obrigatório contra danos a terceiros (que é bastante similar ao seguro
obrigatório de aviões e helicópteros, denominado Responsabilidade do
Explorador e Transportador Aeronáutico – RETA).
É preciso frisar que voos não recreativos, de acordo com o
regulamento, estão todos condicionados à autorização prévia, que avalia
cada caso. E, evidentemente, certas atividades desempenhadas com o uso
de drones para fins de fornecimento de produtos (como ocorre com os
delivery drones37-38) ou para a prestação de serviços (fotografias, filmagens,
georreferenciamento, análises de solo etc.), indubitavelmente vincularão tais
fornecedores à disciplina jurídica do direito do consumidor.
É importante observar que terceiros eventualmente lesados pelas
atividades exploradas com drones serão considerados consumidores por
equiparação, na forma prevista pelo art. 2º, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, que evidencia a natureza difusa da matéria. Ademais,
o art. 17 do Código equipara aos consumidores todas as vítimas do acidente
de consumo (bystanders é o termo em inglês, que a doutrina traduz como

36 BRASIL. Lei nº 14.108, de 16 de dezembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14108.htm. Acesso em: 05 jul. 2021.
37 BROWN, Jack. Delivery drones: the future of delivery business? DroneLab. Disponível em:
https://bit.ly/2Vl8ypS. Acesso em: 28 jun. 2021.
38 Confira-se: APPLIN, Sally A. Deliveries by drone: obstacles and sociability. In: CUSTERS, Bart
(ed.). The future of drone use: opportunities and threats from ethical and legal perspectives. Haia: Asser
Press/Springer, 2016.
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“circunstantes”39). Já o art. 29 cuida dos “consumidores potenciais”, ou seja,
aqueles que estejam expostos às seguintes práticas comerciais: oferta (arts. 30
a 35), publicidade (arts. 36 a 38), práticas abusivas (arts. 39 a 41), cobrança
de dívidas (arts. 42 e 42-A) e bancos de dados e cadastro de consumidores
(arts. 43 e 44).
4 Os lockdowns e o exemplo da fiscalização do cumprimento de
medidas de distanciamento social
A imposição de restrições de locomoção por medidas drásticas como
os lockdowns se mostrou necessária para a contenção da propagação viral no
ano de 2020. Embora polêmica, tal medida visa propiciar amplo controle
populacional a partir da vigilância de dados (dataveillance).40 Com isso,
iniciativas de monitoramento passam a ser festejadas e não mais repudiadas
e exemplo disso já se notou anos atrás, em 2009, por ocasião da pandemia
da Influenza H1N1, no Reino Unido41, onde operadoras de telefonia móvel
foram instadas a fornecer dados de geolocalização de seus usuários ao governo
britânico. Ainda não se tinha os drones com a popularidade de hoje.
Fato é que o mesmo modo de agir estatal vem se repetindo com
a Covid-19. Na China, foi lançado um aplicativo que cruza dados da
Comissão Nacional de Saúde, do Ministério de Transportes e da Agência
de Aviação Civil, a fim de identificar indivíduos que tiveram contato com
pessoas infectadas (ou com suspeita de infecção pelo vírus), o que, segundo

39 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 653696, jan./dez. 2006. p. 669.
40 Trata-se de um acrônimo para “data surveillance” (vigilância de dados), a indicar uma nova espécie
ou técnica de vigilância em razão do surgimento de novos métodos de monitoramento, como a
vigilância de dados pessoais e a vigilância de dados em massa, que exigem salvaguardas mais eficazes
e uma estrutura política formal. Sobre o tema, confira-se CLARKE, Roger A. Information technology
and dataveillance. Communications of the ACM, Nova York, v. 31, n. 5, p. 498-512, maio 1988.
41 TILSTON, Natasha L.; EAMES, Ken T.D.; PAOLOTTI, Daniela et al. Internet-based surveillance
of Influenza-like-illness in the UK during the 2009 H1N1 influenza pandemic. BMC Public Health,
Londres, v. 10. p. 650-659, 2010.
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a justificativa apresentada, possibilita reprimir a exponencial transmissão da
Covid-19, antes mesmo de se ter certeza se a pessoa fora ou não infectada42.
Diversos outros entes federados também adotaram sistemas de
rastreamento da população, a exemplo dos Municípios de Porto Alegre43,
Rio de Janeiro44 e Recife45, e do Estado de São Paulo. Este último se tornou
emblemático devido a uma parceria firmada com as operadoras Vivo, Claro,
Oi e TIM, que passaram a fornecer dados de localização georreferencial
para alimentar um sistema denominado Simi-SP, sob a justificativa de
conter grandes aglomerações no estado46. Embora a opção tenha sido
pelo monitoramento por dados, não se nega que drones poderiam ter sido
empregados para a fiscalização de grandes concentrações de pessoas em
espaços públicos, especialmente nas grandes cidades.
Em termos de responsabilidade civil, o uso dos drones desperta
imediata inquietação quanto aos usos militares e aos danos que podem

42 DUKAKIS, Ali. China rolls out software surveillance for the COVID-19 pandemic, alarming
human rights advocates. ABC News, 14 abr. 2020. Disponível em: https://abcnews.go.com/
International/china-rolls-software-surveillance-covid-19-pandemic-alarming/story?id=70131355.
Acesso em: 28 jun. 2021.
43 MENDONÇA, Lissandra. Prefeitura usa dados de operadoras de celular para monitorar isolamento
social. Prefeitura de Porto Alegre, 07 maio 2020. Disponível em: https://bit.ly/3if6l7S. Acesso em: 28
jun. 2021.
44 AMARAL, Bruno do. Coronavírus: TIM e Prefeitura do Rio assinam acordo para coletar dados
de deslocamento. Teletime, 23 mar. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3382zXf. Acesso em: 28 jun.
2021.
45 PINHEIRO, Victor. Recife vai monitorar celulares para apoiar ações de isolamento social. Olhar
Digital, 24 mar. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3jVZQqR. Acesso em: 30 jun. 2021.
46 Analisando especificamente o referido sistema, destaca-se: “Insofismavelmente, o Simi-SP, ainda
que louvável, é falho em sua gênese: (i) ao invés de primar pela transparência, não informa quais
são as técnicas de segurança de dados utilizadas; (ii) ao invés de assumir verdadeira accountability,
descrevendo riscos previsíveis e mapeáveis de malversação, utiliza a nebulosa ‘anonimização’ como
escudo contra questionamentos. Se é possível que uma pessoa seja atingida por decisões automatizadas
(porquanto baseadas em procedimentos algorítmicos) a seu respeito pelo simples fato de ter sido
categorizada dentro de um grupo (“perfil”) em razão de seus dados pessoais que foram coletados de
alguma forma, negar a proteção da norma, mesmo que não seja possível identificá-la, é contrariar
toda a lógica da LGPD.” FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura; COSTA, Guilherme Spillari. A
proteção de dados como vetor dos sistemas de inteligência artificial: o controle de aglomeração por
algoritmos durante a pandemia. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1026, p. 149-178, abr. 2021, p.
173.
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causar47. Mais do que as tradicionais discussões sobre ataques bélicos e atos
de guerra48 – que são estudos reservados para outro momento – importa
considerar a quantidade de riscos envolvidos na operação com drones, pois
são veículos capazes de mudar várias vezes de direção durante o voo, com
manobras abruptas, além de terem diferentes pesos e a voarem em diversas
velocidades, o que acirra a segurança de todos.
Com isso, merece destaque o fato de a crescente prevalência do uso
de drones trazer novas contingências frente aos riscos que representam, pois
a doutrina aponta uma elevação no acionamento do setor de seguros para a
obtenção de coberturas de responsabilidade civil. Um número significativo
de Estados exige um seguro obrigatório49, incluindo o Canadá, a China, a
Áustria, a Bélgica, o Chipre, a Alemanha, a Itália e o Brasil50.
Enquanto os países definem as operações de drone de diferentes
maneiras51, parece haver duas abordagens principais para tal definição:
A primeira abordagem é definir as operações de drone pelo
peso do drone. Como princípio geral, quanto maior o drone,
mais rigorosas são as regras de operação. A abordagem baseada no peso em cada jurisdição varia. Por exemplo, a menor
categoria de peso da Austrália para drones (denominada “micro”) é de 100 gramas ou menos, enquanto a menor categoria de peso da China (também denominada “micro”) é de 7
quilogramas ou menos. Uma tendência comum é a tentativa
de reduzir a “burocracia” de pequenos drones para permitir o
47 BRO, Viviana. Has the Covid-19 Pandemic Ushered in the Drone Age? New York State Science
& Technology Law Center, 26 out. 2020. Disponível em: https://nysstlc.syr.edu/has-the-covid-19pandemic-ushered-in-the-drone-age/. Acesso em: 30 jun. 2021.
48 Para maior aprofundamento, recomenda-se: EIJKMAN, Quirine; BAKKER, Marlieke. Access to
an effective remedy and reparations for civilian victims of armed drone strikes. In: CUSTERS, Bart
(ed.). The future of drone use: opportunities and threats from ethical and legal perspectives. Haia: Asser
Press/Springer, 2016.
49 SCOTT, Benjamyn. Key provisions in current aviation law. In: CUSTERS, Bart (ed.). The future
of drone use: opportunities and threats from ethical and legal perspectives. Haia: Asser Press/Springer,
2016. p. 253.
50 HODGKINSON, David; JOHNSTON, Rebecca. Aviation law and drones: unmanned aircraft
and the future of aviation. Londres: Routledge, 2018. p. 35.
51 KREPS, Sarah. Drones: what everyone needs to know. Oxford: Oxford University Press, 2016. p.
106 et seq.
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uso mais facilitado. A Austrália, os Estados Unidos, o Reino
Unido, a Nova Zelândia e o Canadá possuem isenções para
drones menores operarem sem cumprir as regras aplicáveis.
Variações em cada jurisdição vão para o limite de peso que se
qualifica para uma isenção. Esse limite varia de menos de 1
quilograma até 25 quilogramas. A segunda abordagem é definir operações por finalidade. Os drones geralmente voam para
fins recreativos, comerciais ou científicos. Os drones utilizados
para fins comerciais (geralmente chamados de aeronaves pilotadas remotamente ou sistemas de aeronaves não tripuladas)
costumam estar sujeitos a regras operacionais mais rígidas, dependendo da jurisdição. Embora os drones sejam usados para
diversas finalidades e possam estar efetivamente realizando as
mesmas operações, o tratamento regulatório das operações
pode diferir muito de acordo com a finalidade de um voo52.

Não obstante, outros problemas importantes – que ultrapassam
as preocupações regulatórias – perturbam o direito, desafiando o operador
a apresentar tutela e soluções jurídicas condizentes com esta nova realidade.
O instituto da responsabilidade civil é um deles. Sobre o tema, Marcelo
Milagres defende que, “para a utilização de drones, defende-se o regime da
imputação objetiva fundada no risco integral, sem prejuízo de mecanismos de
securitização obrigatória e de registro dos proprietários desses instrumentos,
52 HODGKINSON, David; JOHNSTON, Rebecca. Aviation law and drones: unmanned aircraft
and the future of aviation. Londres: Routledge, 2018, p. 35, tradução livre. No original: “Operational
rules form the basis for drone operations in any jurisdiction. From the jurisdictions previously
examined, each has adopted rules for drones in some form. While countries define drone operations
in different ways, there appear to be two main approaches to such definition. The first approach is
to define drone operations by the weight of the drone. As a general principle, the larger the drone,
the more stringent the operating rules. The weight-based approach in each jurisdiction varies. For
instance, Australia’s smallest weight category for drones (termed ‘micro’) is 100 grams or less, while
China’s smallest weight category (also termed ‘micro’) is 7 kilograms or less. A common trend is the
attempt to cut the ‘red tape’ for smaller drones to allow easier use of drones. Australia, the United
States, the United Kingdom, New Zealand and Canada contain exemptions for smaller drones to
operate without complying with otherwise applicable rules. Variations across each jurisdiction go to
the weight threshold qualifying for an exemption. That threshold ranges from less than 1 kilogram up
to 25 kilograms. The second approach is to define operations by purpose. Drones are generally flown
either for recreational, commercial or scientific purposes. Drones flown for a commercial purpose
(usually termed Remotely Piloted Aircraft or Unmanned Aircraft Systems) are usually subject to more
strict operating rules depending on the jurisdiction. While drones are flown for a variety of purposes
and may effectively be carrying out the same operations, the regulatory treatment of drone operations
can differ greatly according to a flight’s purpose.”
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tudo a proporcionar maior segurança social.”53 A proposta vai ao encontro
da “quarta lei da robótica” para o Direito, proposta por Frank Pasquale e
convolada no princípio da explicabilidade54.
Valiosa a recordação de Mafalda Miranda Barbosa:
Se haverá situações em que o próprio modelo matemático
inserido na programação estava errado, permitindo, em caso
de culpa, uma eventual responsabilização daquele que a efetuou, noutras hipóteses, fruto da interação com o meio e da
autoaprendizagem, o erro terá radicado no próprio algoritmo.
Neste contexto, as estruturas delituais clássicas não se mostram preparadas para lidar com os novos desafios que a inteligência artificial coloca ao jurista55.

O enfrentamento do incerto e do imprevisível não é novidade
para o direito, que já lida com tais conceitos no direito ambiental, por
exemplo56. O desafio está em buscar uma resposta ontológica, lastreada na
função precaucional e no estabelecimento de padrões éticos que visem um
mínimo de segurança no desenvolvimento de tecnologias complexas como
os algoritmos em questão57.
53 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. A responsabilidade civil decorrente do uso de drones. In:
MARTINS, Guilherme Magalhães; ROSENVALD, Nelson (coord.). Responsabilidade civil e novas
tecnologias. Indaiatuba: Foco, 2020. p. 355.
54 PASQUALE, Frank. Toward a fourth law of robotics: Preserving attribution, responsibility,
and explainability in an algorithmic society. University of Maryland Legal Studies Research Papers,
Baltimore, n. 21, p. 1-13, jul. 2017. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=3002546. Acesso em:
30 jun. 2021.
55 BARBOSA, Mafalda Miranda. E quando o algoritmo erra? Reflexão a propósito da pandemia de
Covid-19. Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, n. 43,
p. 196-215, jan./abr. 2021, p. 206.
56 CALO, Ryan. Robotics and the lessons of cyberlaw. California Law Review, Berkeley, v. 103, p.
513-563, 2015, p. 555.
57 SILVA, Alexandre Barbosa da; FRANÇA, Philip Gil. Novas tecnologias e o futuro das relações
obrigacionais privadas na era da inteligência artificial: a preponderância do “Fator Humano”. In:
EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; CATALAN, Marcos; MALHEIROS, Pablo (coord.). Direito civil e
tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 507. Anotam: “Padrões éticos e de moralidade precisam
ser estabelecidos para que um mínimo de segurança exista no desenvolvimento das relações interativas
na realidade virtual digital. Tal indicação é necessária, pois desenvolver-se por meio da interação
com elementos exógenos e endógenos não é uma opção para o ser humano, mas, sim, um caminho
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Afirmar a incidência da teoria do risco integral representaria a
inadmissão de qualquer tentativa de rompimento do nexo de causalidade
por evento danoso relacionado à utilização danosa de drones. É o risco
em sua dimensão mais acentuada, que acirra qualquer tentativa de
contingenciamento teórico da discussão – como a possível defesa de
reconhecimento da teoria do risco do desenvolvimento – para que se abra
espaço à imputação objetiva em discussão mais abrangente sobre o escopo
dessa tecnologia. O tema certamente é desafiador e muito complexo.
É inegável que todo e qualquer acidente de consumo envolvendo
drones implicará a submissão do fornecedor à dinâmica do Código.
Conduto, breve reflexão mostra que, hipoteticamente, pode o fabricante ser
implicado – por exemplo, em casos de quedas ou quando houver culpa do
piloto pela colisão entre o RPA e as aeronaves comerciais e, por via reflexa, a
responsabilidade dos controladores de tráfego aéreo quando da autorização
pela decolagem das aeronaves.
Isto desvela uma sensação de que, cada vez mais, a regulação (e as
consequentes autorizações) para o uso e a exploração do uso de drones se
assemelhe à aviação civil; inclusive, a depender de sua categoria e do modo
de utilização, pelo que se extrai do regulamento da ANAC, já é possível dizer
que certos tipos de drone deverão ser enquadrados no ramo aeronáutico,
oferecendo-se garantia adequada ao casco e à responsabilidade civil do
proprietário do equipamento por danos eventualmente causados a terceiros.
Para além dos efeitos repressivos da responsabilidade civil, não se
pode deixar de destacar a necessidade da prevenção. Sem dúvidas, tanto
para fornecedores que explorem comercialmente o uso de drones, quanto
para particulares que façam apenas uso recreativo, certas práticas trarão a
almejada mitigação de riscos.
Nessa linha, reitera-se que a proeminência da discussão em torno
dos drones ainda ganhará novos contornos que desafiaram os tradicionais
institutos jurídicos a tutelar novas contingências. Para trabalhar de forma
preventiva, a adoção de boas práticas é o caminho inexorável, impondo-se a
todos antes mesmo que se tenha maior aglutinação normativo-regulamentar.

inescapável. Contudo, nesse contexto, algumas perguntas que se sobressaem são: até quando, de que
forma e qual será o preço desse desenvolvimento do ser humano ante as realidades virtuais que cria?”
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5 Considerações finais
Em linhas conclusivas, embora ainda não seja possível delinear
respostas definitivas para todas as contingências desveladas pela pandemia
de Covid-19, em especial no ano de 2020, anotou-se que a utilização de
drones para fomentar o controle da propagação viral com anúncios de
conscientização, por exemplo, se tornou uma realidade no país.
De qualquer forma, tais equipamentos ainda carecem de regulação
jurídica mais aprofundada, pois não se tem absoluta clareza sequer de seu
enquadramento jurídico. E, embora muito se debata acerca do contexto
específico no qual algoritmos de IA são concebidos e empregados, a
incipiente iniciativa regulatória nacional sobre o tema ainda sinaliza desafios
complexos, mas superáveis. É certo, de qualquer forma, que a expansão
dessa indústria avança celeremente, e não seria improvável que a utilização
de drones passasse a nortear novos modelos de vigilância estatal quanto ao
cumprimento de regras de distanciamento social, especialmente onde foram
decretados lockdowns. Não se tem notícias concretas disso, mas imaginar um
cenário plausível em que isso viesse a ocorrer, mesmo em contexto teorético,
tem o mérito de desvendar os perigos dessa prática.
Com a ascensão da Internet das Coisas (Internet of Things),
iniciativas recentes também ganham grande relevância e propostas como a
imposição de regime de responsabilidade civil bastante gravoso, lastreado na
teoria do risco integral, parecem convidativas, em detrimento de sugestões
mais brandas, como a admissão da teoria dos riscos do desenvolvimento. A
despeito do debate doutrinário, importa realçar a diferenciação quanto ao
regime jurídico aplicável aos casos em que eventuais danos sejam enquadráveis
nas previsões do CDC e casos nos quais o próprio Estado realize vigilância
de espaços públicos e pratique intrusão inadmissível na vida privada do
cidadão, maculando direitos fundamentais como a intimidade e a liberdade,
além da citada privacidade.
Mais do que cogitar de um novo panóptico, o uso de drones para
fins de controle de aglomerações passa a impor clara parametrização de
suas particularidades, com transparência e respeito absoluto ao princípio da
prevenção, pois, em análise mais detida, o que se estará a processar são dados
pessoais.
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2 Responsabilidade civil e a inteligência artificial
Michel Canuto de Sena1
Heloisa Helena de Almeida Portugal2
Sumário: 1 Aspectos Introdutórios. 2 Danos decorrentes das decisões de
inteligência artificial: quem paga? 3 Responsabilidade civil e inteligência artificial. 4 Considerações Finais. Referências.
1 Aspectos Introdutórios
A tecnologia associada à inteligência artificial (IA) desenvolve-se
tão rapidamente que, ao escrever este texto, corre-se o risco de, no momento
de sua publicação, a capacidade de aprendizado e criatividade da IA já haver
mudado. Fato é que a inteligência artificial está sendo aplicada em muitas
esferas da vida cotidiana e afeta cada vez mais o funcionamento da sociedade.
O ser humano entendia-se, até passado bastante próximo, como
diferente de outros seres por sua capacidade de acumular experiências, extrair
lições, aprender e principalmente agir de forma independente: racionalidade
e inteligência. Todavia, o próprio ser humano tem criado e desenvolvido
uma revolução digna de filmes de ficção científica.
1 Graduado em Direito. Especialista em Direito. Mestre. Doutorando pelo Programa de Pósgraduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. Professor de Direito Civil e Bioética. Faz parte da Academia Paulista de Direito (SP).
2 Docente Efetiva da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas;
Doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela PUC/SP; Pesquisadora em Direito
Digital e Inteligência Artificial.
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A tecnologia já existente tem permitido, por meio de algoritmos
e programação informática, replicar (e talvez potencializar) a capacidade
humana de aprender, sem precedentes nos limites teóricos. Turing, há mais
de 60 anos, escreveu: “Acredito que até o fim do século XX será possível falar
de máquinas pensantes sem chances de ser contestado.” (TURING, 2010,
p. 5).
Faz-se a ressalva sobre o teste de Turing, não sendo ele o principal
objetivo da IA, pois, segundo Baranauskas, o teste permite que os
pesquisadores produzam programas dirigidos a enganar humanos, e não a
ser um programa ou máquina inteligente de fato, visto que, para isso ser
possível, “um computador pode ser chamado de inteligente se ele puder
enganar um ser humano ao fazê-lo acreditar que ele (o computador) é um
humano” (BARANAUSKAS 2013, p. 14).
Em 2014, cientistas da Universidade de Reading em Londres
fizeram um teste e conversaram numa sala de bate-papo com Eugene
Goostman, supostamente um menino ucraniano de 13 anos, que era, na
verdade, um computador. Um terço dos cientistas acreditou tratar-se de um
ser humano real, sendo a primeira IA a ser aprovada pelo teste de Turing.
Atualmente, pode-se conceituar a IA como “a capacidade de um
computador digital, ou de um robot controlado por um outro computador,
de realizar tarefas que são regra geral associadas a seres inteligentes”
(ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 2021). A IA está presente no
cotidiano e em expansão vertiginosa com uso na tecnologia de informação e
comunicação, medicina, advocacia e poder judiciário, transportes, segurança,
nas mais variadas formas de trabalho e outras áreas com maior ou menor
presença.
Em que pese o debate sobre o teste de Turing, as ações da inteligência
artificial podem causar danos (por exemplo, veículos autônomos que causam
acidentes de trânsito). Nos Estados Unidos da América, observam-se notícias
de carros autônomos provocando a morte do seu condutor, ou de terceiros:
Apple engineer Walter Huang was driving his 2017 Tesla Model X on U.S. Highway 101 in Mountain View, California,
the morning of March 23, 2018, when the car steered left
into a concrete median, killing Huang in the resulting crash.
Now, just over a year later, the Huang’s family has sued Tesla,
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alleging that its Autopilot system malfunctioned, causing the
deadly crash (BROWN, 2019, p. 108).

A ocorrência de tais danos na prática leva ao questionamento sobre
medidas em relação a qualificar a inteligência artificial como pessoa jurídica
responsabilizável.
De maneira geral, de acordo com o atual paradigma de
responsabilidade civil, a compensação é permitida apenas na medida em
que “alguém” é identificado como um devedor (por culpa ou sob uma
regra de responsabilidade objetiva). No entanto, não seria útil para impor
a obrigação de pagar tal compensação aos produtores e programadores:
robôs e algoritmos de IA, de fato, poderiam “se comportar” de forma muito
independente das instruções fornecidas inicialmente, uma vez que detêm
capacidade de aprendizado.
Esse novo cenário aponta que o ordenamento jurídico do Brasil,
e de muitos outros países, necessita de uma revisão, pois ainda não está
preparado para essas situações jurídicas, tendo em vista estar no eixo da
responsabilização a pessoa (natural ou jurídica) dotada de personalidade.
Pode-se afirmar que a sociedade, de maneira geral, tem ciência do
perigo do crescimento das tecnologias em IA, em um ambiente de vazio
legislativo, e da necessidade de revisão. O diálogo entre os limites éticos
da IA e a possibilidade de responsabilização devem ser mais céleres para
acompanhar o galopante crescimento tecnológico.
2 Danos decorrentes das decisões de inteligência artificial: quem paga?
Regras de direito civil, especialmente aquelas relativas à
responsabilidade por danos que resultam de falha ou risco de alguém
(responsabilidade objetiva), foram formadas antes do surgimento da
inteligência artificial e, sobretudo, antes de seu recente desenvolvimento
significativo. Os principais artigos do Código Civil brasileiro que compõem
esse instituto jurídico são o art. 186 e 927 e requerem a relação com o
agente (pessoa física ou jurídica) que, por ação ou omissão, provoque o dano
(TARTUCE, 2020, p. 334).
Uma consequência da análise introduzida envolve a especificação
de se a inteligência artificial pode (agora ou no futuro) ser responsabilizada
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pelos danos que causa. Uma resposta negativa a esta pergunta significa
que é preciso estabelecer qual pessoa agiu ou é responsável pelas ações de
inteligência artificial. Além disso, essa responsabilidade da pessoa por danos
tem natureza de responsabilidade civil; no entanto, isso não resulta apenas
das próprias ações dela, mas do risco em assumir responsabilidade por outra
pessoa ou coisa (por exemplo, um animal e, neste caso, inteligência artificial).
Em 2019, o Tribunal de Justiça do DF julgou improcedente ação
indenizatória por cobrança indevida feita de dívida inexistente por inteligência
artificial, alegando não haver o requisito essencial da responsabilidade, o ser
humano. No mesmo sentido:
[...] (TJ-DF 07150148120188070001 DF 071501481.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,
Data de Julgamento: 14/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA
INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE E PAGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ARTIGO
42, § ÚNICO DO CDC. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. “A aplicação
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor
fornecedor do serviço. Precedentes do STJ” (AgRg no REsp
1200821/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015,
DJe 13/02/2015.). 2. Para que haja a devolução em dobro
do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos,
conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber:
1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o
pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano
injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência
impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no
art. 940 do Código Civil. 3. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi
cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável. 4. Para a devolução em dobro, não
basta a cobrança indevida. As instituições financeiras, concei-
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to que compreende bancos e, também, companhias que administram operações de cartões de crédito, conhecidas como
bandeiras, operam com inteligência artificial, a chamada
4ª Revolução Industrial, que é caracterizada pela fusão de
tecnologias que puseram em xeque as esferas física, digital
e biológica. Não há como se imputar má-fé às cobranças
feitas por sistemas computacionais, por robôs eletrônicos.
5. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos
juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao
vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais
dos seus fregueses, contemporânea da 1ª Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor. 6. As inconsistências
do emprego de inteligência artificial não podem ser punidas
com o rótulo da má-fé, atributo exclusivamente humano,
ínsito a quem anota, naquela mencionada caderneta, uma
compra que não foi feita ou uma dívida que já foi paga, para
dobrar, fraudulentamente, o lucro no fim do mês. 7. Sem
os requisitos legais, a devolução do indébito deve ocorrer de
forma simples. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido
[...] (BRASIL, 2015, p. 1).

O debate sobre a atribuição (ou não) de personalidade jurídica ou
um instituto análogo à IA, de forma a possibilitar a responsabilidade civil de
um determinado dano, atravessa a fronteira da lógica jurídica para o campo
econômico, uma vez que implica a capacidade indenizatória.
Uma solução relevante deve levar em consideração principalmente
a função compensatória do ato ilícito responsabilidade por danos, o que
significa a possibilidade de nivelar os danos causados à parte prejudicada.
Com referência à inteligência artificial, o risco de atividade dessa pessoa é de
importância primordial.
Portanto, qualquer pessoa, não apenas um indivíduo ligado às
artificiais inteligências por contrato, pode sofrer lesão em decorrência do ato
ilícito de inteligência artificial. Incidentes que envolvem danos relacionados
a atos ilícitos, causados por inteligência artificial, já ocorrem na prática,
como acidentes de trânsito causados por veículos autônomos.
O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Atribuindo41
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se aqui a ação a um ser humano, de forma que, necessitaria de uma
interpretação extensiva e evolutiva para que se entenda por “condutor”
também os sistemas inteligentes veiculares para a responsabilização em
caso de acidentes de trânsito envolvendo, por exemplo, somente carros
autônomos.
O ponto de partida dessas reflexões é estabelecer a possibilidade de
atribuir o estatuto de pessoa jurídica à inteligência artificial ao abrigo das
disposições do direito civil, tendo em consideração as questões éticas, o grau
em que a inteligência artificial seria subordinada aos humanos e os tipos de
riscos associados às suas ações.
A personalidade jurídica dos robôs tem sido um tópico popular
do debate de hoje sobre os desafios normativos trazidos por esta tecnologia.
Em 2007, por exemplo, Carson Reynolds e Masatoshi Ishikawa exploraram
os cenários dos Robô Thugs, ou seja, máquinas que optam por cometer e,
em última instância, realizar um crime: seu objetivo era determinar se, e
em que medida, essas máquinas podem ser responsabilizadas (REYNOLDS;
ISHIKAWA, 2007).
A inteligência artificial é a capacidade de um sistema de TI de
interpretar corretamente dados externos, de aprender com eles e de usar
a experiência adquirida dessa forma para realizar tarefas específicas. Essa
capacidade inclui a capacidade de se adaptar com flexibilidade às condições
externas.
Em 2013, Ugo Pagallo resumiu a análise sobre As Leis dos Robôs,
sugerindo um nível triplo de abstração, de modo a abordar adequadamente o
debate de hoje sobre a personalidade jurídica dos robôs e sistemas inteligentes
de IA (PAGALLO, 2013). Nesse sentido:
[...] (i) A personalidade jurídica dos robôs como verdadeiras
“pessoas” jurídicas com os seus direitos constitucionais (por
exemplo, é digno de nota que a União Europeia existiu durante quase duas décadas sem gozar de personalidade jurídica
própria); (ii) A responsabilidade legal dos robôs em contratos
e direito comercial (por exemplo, os escravos não eram pessoas jurídicas nem humanos adequados sob o direito romano antigo e, ainda assim, eram responsáveis em certo grau
pelo direito comercial); (iii) Novos tipos de responsabilidade
humana pelo comportamento de terceiros, por exemplo, res-
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ponsabilidade extracontratual ou responsabilidade tortuosa
por atividades de IA (por exemplo, casos de responsabilidade
por produtos defeituosos. Embora a legislação nacional possa
incluir dados e informações na noção de produto, ainda está
longe Fica claro se a natureza adaptativa e dinâmica da IA por
meio de técnicas de aprendizado de máquina, ou atualizações
ou revisões, pode acarretar ou criar um defeito no ‘produto’)
[...] (PAGALLO, 2013, p. 1).

Uma análise das soluções jurídicas relativas às consequências das
ações de artificiais inteligências e a possibilidade de atribuir responsabilidade
por danos à IA são necessidades deste estudo, o que significa a habilidade de
um sistema de TI para interpretar os dados corretamente, para aprender com
esses dados e usar a experiência adquirida, desta forma, para a realização de
tarefas específicas.
Observa-se o caso de Sophia, um robô humanóide social desenvolvido
pela empresa Hanson Robotics, com sede em Hong Kong, em colaboração
com a empresa controladora do Google, Alphabet e SingularityNET, que
fornecem o sistema de reconhecimento de voz de Sophia e o software de IA,
respectivamente. Ativada em abril de 2015, Sophia fez sua primeira aparição
pública em Austin, Texas, em março de 2016.
No entanto, em outubro de 2017, na verdade, Sophia tornouse a primeira candidatura AI a receber a cidadania de qualquer país,
nomeadamente, a Arábia Saudita; um mês depois, ‹ela› foi nomeada
a primeira campeã de inovação do Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas, o primeiro não humano a receber qualquer título da ONU
(PAGALLO, 2019).
Do ponto de vista da análise realizada neste artigo, o fato de este
sistema de TI ser apenas analítico, inspirado por um humano ou humanóide
é irrelevante, assim como o dispositivo ou objeto em que foi colocado, e a
finalidade para isso. Portanto, as questões relativas à responsabilidade por
danos causados por inteligência artificial referem-se à inteligência artificial
localizada em computadores, carros ou robôs.
Em fevereiro de 2017, o Parlamento Europeu adotou uma proposta,
na qual a instituição da UE convida a Comissão Europeia:
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[...] a explorar, analisar e considerar as implicações de todas as
soluções jurídicas possíveis, criando um específico Status legal
para robôs a longo prazo, de modo que pelo menos os robôs
autônomos mais sofisticados possam ser considerados como
tendo o status de pessoas eletrônicas responsáveis por reparar
quaisquer danos que possam causar e, possivelmente, aplicar
personalidade eletrônica a casos em que os robôs tomam decisões autônomas Ou interagir com terceiros de forma independente [...] (PAGALLO, 2017, p. 1).

Os dispositivos mais comuns equipados com inteligência artificial
incluem telefone celular, computadores e carros, que podem até dirigir
autonomamente. A inteligência artificial é usada extensivamente para criar
os chamados bots, ou seja, programas cujo propósito é substituir pessoas.
Os exemplos listados da aplicação de inteligência artificial são
evidências de seu desenvolvimento rápido. Portanto, surge uma questão
sobre como a inteligência artificial funcionará no futuro. Isso se refere
principalmente aos aspectos legais de suas ações, questões éticas e o grau
em que a inteligência artificial está subordinada aos humanos e as ameaças
associadas ao seu funcionamento.
Entre estes, pode-se lembrar o risco decorrente da má qualidade
dos dados aos quais o sistema acessa (de forma que a IA se mostre propensa
ao racismo se os dados disponíveis forem submetidos a este tipo de
aprendizado). Como noticiado pela Revista Veja, em 2016:
[...] Tay, o perfil de inteligência artificial criado pela Microsoft
para interagir com adolescentes nas redes sociais, foi tirado
do ar menos de 24 horas depois de ser ativado. O motivo? O
robô, que deveria se tornar mais esperto e perspicaz ao conversar com os humanos, rapidamente passou a reproduzir o
racismo e a ignorância dos trolls da internet. Instigada por
usuários no Twitter, Tay usou termos impublicáveis para se
referir a negros e mulheres, declarou suporte ao genocídio
e demonstrou apoio à causa dos supremacistas brancos [...]
(REVISTA VEJA, 2016, p. 1).

A forma como a IA opera pode ser imprevisível, com consequências
negativas apesar de não haver falhas no projeto ou implementação, o uso
da responsabilidade civil como mecanismo de reparação pode ser um
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desincentivo a novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, na
medida em que isso pode levar a acusações aos produtores ou programadores,
mesmo que o dano decorra de um funcionamento perfeitamente “correto”
dos algoritmos por meio do aprendizado e retroalimentação da IA.
A aplicação do paradigma tradicional de responsabilidade civil à IA,
no entanto, pode não promover melhorias significativas de segurança e, em
vez disso, pode determinar externalidades negativas, pois tende a considerar
que a compensação aos consumidores danificados e outros usuários finais
de dispositivos de IA exige, ao abrigo do dito paradigma tradicional, que a
obrigação de indenizar é imposta aos produtores e programadores deles (o
único “alguém” disponível para ser responsabilizado).
Como anteriormente observado, existe uma possibilidade bastante
alta (que aumentará no futuro, devido às evoluções tecnológicas) de que
algoritmos de IA “se comportem” cada vez mais independentemente
das instruções inicialmente fornecidas pelos programadores. Esta foi a
possibilidade que levou o Parlamento Europeu a propor a criação de um
estatuto jurídico específico para os robôs, de modo que, pelo menos os
robôs autônomos mais sofisticados pudessem ser considerados como tendo
o estatuto de pessoas eletrônicas com direitos e obrigações específicos
(PARLAMENTO EUROPEU, 2016).
Esse novo paradigma poderia ser construído com base em sistemas
‘sem culpa’ disponíveis em diferentes jurisdições. A esse respeito, pode-se citar
as regras sem culpa emitidas no campo de danos médicos e consumeristas
por responsabilidade objetiva (sem culpa).
O que pode parecer, em curto prazo, favorecer o cliente individual
(por exemplo, condenar um produtor a pagar indenização por um dano
específico sofrido por um usuário final de dispositivos de IA ou robôs, apesar
da conformidade com padrões validados e sem negligência, imprudência
ou inabilidade sendo apurada em juízo) pode possivelmente prejudicar a
segurança sistêmica (determinada, em hipótese, pelo desenvolvimento
de IA), se impedir o mercado de se desenvolver em um sistema mais
tecnológico e seguro (devido aos desincentivos determinados pela própria
sentença; no exemplo acima: os produtores podem abandonar a pesquisa e
o desenvolvimento de dispositivos de IA e robôs operando em ambientes de
risco).
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A adoção de um esquema “sem culpa” isolaria a compensação em
favor dos usuários finais danificados da responsabilidade dos produtores e
programadores de dispositivos de IA. Também ajudaria a resolver outras
deficiências inerentes ao paradigma tradicional da responsabilidade civil.
Pode-se citar, aqui, o risco de a responsabilidade civil se transformar em
“loteria de danos”, pelo fato de que, em alguns casos, a indenização não
pode ser concedida, porque não há culpa de ninguém no evento específico.
Também é possível denunciar o caso em que os danos não podem ser
cobrados, porque o devedor é (em muitos casos: deliberadamente) incapaz
de pagar.
Em suma, existe um espaço para a legislação pertinente evoluir
de uma questão de responsabilidade civil para uma questão de gestão
financeira de perdas. Isso levaria mais em conta a necessidade “sistêmica” de
funcionamento adequado do mercado como um todo.
3 Responsabilidade Civil e inteligência artificial
A responsabilidade civil é tema de grande valia social, pois todos os
cidadãos já recorreram ou irão recorrer em algum momento de suas vidas.
Ela busca justamente a tutela do ressarcimento daquele que foi lesado, em
outras linhas, quem sofreu um dano.
A partir desse conceito, é possível apresentar um dos elementos
da responsabilidade civil, ou seja, o dano. Esse elemento apresenta-se na
responsabilidade civil ao lado de outros quatro, a saber: agentes, conduta,
nexo causal e culpa, obviamente que esse último, quando se tratar de
responsabilidade subjetiva (HIRONAKA, 2020).
No mesmo sentido, a tese desenvolvida pela Professora Giselda
Hironaka, da responsabilidade pressuposta, abarca uma proposta de
estabelecimento de novas balizas para o nexo causal e culpa em determinadas
situações que envolvam periculosidade qualificada e exponham as pessoas
aos riscos (HIRONAKA, 2020).
Conforme os ensinamentos de Pontes de Miranda, o dano pode ser
entendido como uma perda ou prejuízo sofrido, em outras linhas, pode ser
entendido como uma lesão a um bem jurídico. Outro ponto importante é
identificar se o bem é patrimonial ou extrapatrimonial, desse modo, o não
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patrimonial é aquele que valorizamos, mas sua ausência ou presença não
gera à parte envolvida uma alteração patrimonial (HIRONAKA, 2020).
Notavelmente, a inteligência artificial ocupa espaço social. Os
automóveis são dotados de sistemas de dirigibilidade robotizada que guia o
carro em estradas e até estaciona sem intervenção do condutor. A assistência
médica conta também com a IA, tanto em procedimentos simples, como o
monitoramento de um paciente, e está até mesmo em ambientes cirúrgicos.
Os tribunais de justiças estão adotando a inteligência artificial,
visando à celeridade processual e à eficiência. O mercado financeiro utiliza
robôs que analisam o melhor momento para investir. Desse modo, surge o
questionamento se cabe responsabilidade civil à inteligência artificial?
Essa discussão permite aos estudiosos do direito civil rever os
mecanismos que são adotados na atualidade. A IA não possui vida própria,
pois carece de uma programação sistemática para memorizar os atos que
necessita praticar em um ambiente. Assim, a pretensão da investigação são
as consequências dos atos praticados por robôs e softwares com inteligência
artificial em matéria de reparação de danos.
De tal modo, alguns casos do cotidiano podem ser indagados, tais
como: o usuário de um sistema pode se isentar de responsabilidade alegando
que o sistema atua com base na imprevisibilidade? A atuação por meio de
um sistema autônomo rompe o liame causal da conduta do usuário? Existe
a possibilidade de exclusão de responsabilidade civil por ser um sistema
dotado de inteligência artificial?
De fato, ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro matéria
específica sobre a responsabilidade civil da IA, mas a Diretiva 2010/45/EU
do Parlamento Europeu e do conselho estabeleceu as normas de qualidade
e segurança dos órgãos humanos destinados ao Sistema de Transportes
Inteligentes (STI). Dessa maneira, o intuito dessa norma é o de estabelecer
princípios éticos básicos a serem respeitados no desenvolvimento, utilização
e programação de inteligência artificial e robôs.
Percebe-se que o objetivo é o de moldar a revolução tecnológica,
evitando, assim, potenciais riscos para os agentes envolvidos, logicamente,
que por uma abordagem pragmática e cautelosa.
Curiosamente, a exposição de motivos da resolução leva em
consideração a possibilidade, após algumas décadas, de que a IA possa
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ultrapassar a capacidade intelectual humana. Por outro lado, é nítido que
surgem os problemas acerca da responsabilidade civil, pois não se pode
imaginar a irreparabilidade de dados de uma inteligência artificial que foi
programada pelo homem (PIRES; DA SILVA, 2017).
Assim, estima-se que com essa evolução a inteligência artificial
estará aliada à Teoria Geral da Responsabilidade Civil. Desse modo,
responderá pelo dano quem lhe der causa. Atualmente, quem responde por
erros de execução de uma IA é de fato o programador, pois a IA armazena
e reproduz conteúdo e informações previamente programadas em seus
softwares (UNIÃO EUROPEIA, 2017).
A realidade é que mesmo os projetos legislativos mais avançados
em matéria de IA não atribuem personalidade jurídica a ela. Assim, foi
emitida uma nota explicativa pela UNCITRAL (Comissão das Nações
Unidas para o Direito Comercial Internacional) a respeito da Convenção
das Nações Unidas sobre a utilização de Comunicações Eletrônicas em
contratos internacionais, por meio de seu artigo 12, verifica-se que: a pessoa
natural ou jurídica, que registrou domínio sobre um computador, deve ser
responsabilidade por qualquer mensagem ou falhas geradas pela máquina
(PIRES; DA SILVA, 2017).
Desse modo, a responsabilidade civil, no campo contratual,
dos direitos e das obrigações firmados por meio de inteligência artificial,
será interpretada de modo convencional. Em outras linhas, a IA figuraria
apenas como uma ferramenta (AI-as-tool ou robot-as-tool) e o vínculo de
responsabilidade objetiva pelos comportamentos e danos da máquina à
pessoa física ou jurídica seria em nome de quem a opera, independentemente
de ser planejado ou não (PIRES; DA SILVA, 2017).
Em suma, atualmente a responsabilidade civil recai sobre o
programador da IA, mas existe a perspectiva da IA tornar-se totalmente
autônoma, ou seja, dotada de uma superinteligência. Dessa feita, a própria
IA poderia ser imputável e ter responsabilidade pelos danos causados,
entretanto, seria necessária uma mudança legislativa radical no Brasil.
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4 Considerações finais
O uso intensivo de inteligência artificial em vários setores
provavelmente pode dar origem a riscos e danos específicos em casos
pontuais, em particular, os riscos associados ao aprendizado de máquina
e à capacidade de aprendizado profundo de dispositivos de inteligência
artificial, consistindo na capacidade dos algoritmos de IA de agir de maneira
bastante autônoma em relação ao seu projeto original.
De um ponto de vista sistêmico, os benefícios gerais da inteligência
artificial superam os custos resultantes. Portanto, a evolução tecnológica
deve ser incentivada ou, pelo menos, não impedida.
Reconhecidamente, as regras de responsabilidade civil ‘tradicionais’
podem fornecer um incentivo negativo para essa evolução, haja vista que
podem impor a obrigação de pagar uma compensação aos produtores e
programadores de dispositivos de IA, apesar de não haver falhas de design
ou implementação. Portanto, a IA cria desafios no que diz respeito à
responsabilidade civil, que deve equilibrar a indenização adequada às vítimas
com a necessidade de não atrapalhar a inovação tecnológica.
Os esquemas de compensação sem culpa podem ser uma estratégia
regulatória interessante e válida para esse fim, de forma a permitir uma
evolução da questão de responsabilidade civil para uma de gestão financeira
de perdas. Obviamente, tais esquemas só devem ser aplicados nos casos em
que não haja evidência de que produtores e programadores tenham agido
sob condições de negligência, imprudência ou inabilidade e sua atividade
esteja em conformidade com os padrões validados cientificamente. Em
outros casos, as regras tradicionais de responsabilidade civil teriam uma
função de reparação válida.
Portanto, com referência aos mercados de IA, a evolução em
direção a um sistema “sem culpa” não deve anular o paradigma tradicional
de responsabilidade civil enraizado na reparação. Em vez disso, ambos
devem coexistir como técnicas independentes e alternativas de compensação
(uma espécie de legislação de “via dupla” sobre danos), a fim de explorar as
vantagens que cada um oferece, restringindo os defeitos de sua interação
recíproca.
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1 Introdução
Os atos das pessoas trazem implícitos, na sua própria natureza,
uma carga de responsabilidades. A responsabilidade constitui-se, portanto,
na categoria central do sistema social e jurídico e serve como parâmetro de
imputação e previsibilidade dos indivíduos.
Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo
relacionar a responsabilidade civil na proteção de dados pessoais de crianças e
1 Doutora e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Professora
Adjunta da UESPI (Universidade Estadual do Piauí). Advogada. Vice-Presidente da Comissão de
Responsabilidade Civil da OAB/PI.
2 Doutora em Direito (UNIFOR) Mestre em Direito Constitucional (UFC), Professora Adjunta da
UFPI, Professora do Centro Universitário Uninovafapi. Advogada Inscrita na OAB-PI.
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adolescentes. Para isso, inicialmente se analisa a questão da responsabilidade
civil como vetor característico de toda responsabilidade no ordenamento
jurídico brasileiro, a seguir é feito um escorço histórico sobre a legislação
brasileira, passando pelo Código Criminal do Império, o Código de 1916
e o Código de 2002. Em seguida, analisar-se-á a legislação de proteção de
dados pessoais no Brasil, Lei 13.709/18, com foco na parte da criança e
adolescente e a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados.
A problemática levantada retrata um novo parâmetro de preservação
dos dados de crianças e adolescentes, em virtude da entrada em vigor da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Surge a necessidade de fazer
uma releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente de modo a agregar
juntamente com a responsabilidade dos pais, o novo compêndio de proteção
a crianças e adolescentes.
Será conferido como esse novo perfil de proteção se conecta com
a teoria da responsabilidade civil, configurando a necessidade de observação
de um binômio, que passa a ser uma fato quotidiano para os pais, o avanço
da tecnologia com presença constante na vida das crianças e adolescentes,
bem como a responsabilidade dos mesmos em proteger dados de crianças
e adolescentes que diante da realidade se tornam cada vez mais vulneráveis.
O trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica,
relacionando ainda alguns artigos científicos, bem como a observação dos
novos conceitos introduzidos pela lei de proteção de dados.
Como resultado verificou-se que o tema é atual e discutido com
profundidade pelos autores Danilo Doneda, Ana Frazão, Ana Carolina
Brochado (2019), dentre outros, o que demonstra uma realidade que do
ponto de vista legal é preocupante, pois, embora constate-se a necessidade
de um tratamento diferenciado, vislumbra-se que crianças e adolescentes são
vulneráveis diante da possibilidade de acesso de seus dados, responsabilidade
que exsurge e deve ser monitorada pelos responsáveis.
2 A Responsabilidade Civil nos dias atuais
Nos primórdios das civilizações, quando as regras de conduta e
sanções respectivas não haviam sido institucionalizadas, as relações humanas
eram orientadas por princípios morais vigentes, cujo desrespeito e prejuízos
decorrentes eram resolvidos pelas próprias partes, que se defendiam
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utilizando sua própria e particular justiça, era o tempo da justiça privada,
sem qualquer intervenção ou participação do Estado.
Assim a justiça privada, que em princípio resume a ideia de alguém
perseguir, por si mesmo, a execução de seu suposto direito, é expressão que
contém dois aspectos: vingança privada e justiça privada e é essencialmente,
o fato da vítima de um delito vingar-se do fato danoso, mediante a prática
de um fato análogo, podendo manifestar-se sob a forma individual ou sob a
forma coletiva (GARCEZ NETO, 2000, p. 23).
Contudo, a fase de vingança não solucionava o prejuízo sofrido
pela vítima, pelo contrário, fazia surgir um duplo dano (AGUIAR DIAS,
2006, p. 17), razão pela qual surge a chamada fase de composição dos danos.
Na fase de composição dos danos, o agressor é chamado a indenizar a vítima,
inicialmente por uma iniciativa voluntária e, posteriormente, em razão de
previsão legal.
Percebe-se que no período pós-clássico do Direito Romano, as
funções punitivas e reparatórias, representadas pela pena e pela indenização,
passam a atender a interesses diversos, de um lado o interesse público e de
outro o interesse privado, com uma distinção nítida entre procedimento
civil e procedimento penal. É com a Lex Aquilia de Damno que surgem
dois fundamentos que irão influenciar a Responsabilidade Civil no Direito
Moderno, sendo sua função reparadora do dano por meio de uma pena
pecuniária, com a consequente restituição do status quo anterior; e a
noção de culpa como requisito indispensável para surgir o dever de reparar,
estabelecendo estrita ligação com a concepção de punição.
A função reparadora do dano por meio de uma pena pecuniária,
com a consequente restituição do status quo anterior. A noção de culpa
como requisito indispensável para surgir o dever de reparar, estabelecendo
estrita ligação com a concepção de punição. São essas duas premissas que
se revelaram no Código Civil de 1916, sob nítida influência do Código
Civil Francês, estabelecendo como regra a responsabilidade civil subjetiva, a
qual tem como pressuposto indispensável a comprovação da culpa do agente
causador do dano.
Em apertada síntese, pode-se explicar que com a revolução industrial
e tecnológica, as guerras mundiais e, principalmente, a Constituição Federal
de 1988 fizeram com que a legislação ficasse ultrapassada, influenciando
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de forma significativa a responsabilidade civil, passando a acontecer a
repersonalização3 do Direito Civil.
Uma estrutura eminentemente agrária caracterizava a sociedade
brasileira da época do Código Civil de 1916, fundada na exportação de
matérias-primas e importação de manufaturados, sendo que evidentemente
as circunstâncias em que se fazia presente a responsabilidade civil eram
restritas à atuação dos particulares, num âmbito bastante limitado pelas
características daquele núcleo social, acabando por serem suficientes as
regras de reparação fundadas na noção de culpa4.
Contudo, a história muda seu curso, esse ideário de uma sociedade
liberal burguesa não mais consegue solucionar a nova realidade social advinda
da revolução industrial e tecnológica, bem como da sociedade de consumo;
a nítida separação entre o Direito Público e o Direito Privado não mais se
sustenta diante da necessidade de um Estado de índole social; a propriedade
como direito absoluto e núcleo do ordenamento jurídico não mais se ajusta à
sociedade após as duas grandes guerras mundiais e o fortalecimento da pessoa
humana como fim último de todo o Direito, representado na consagração
internacional do princípio da dignidade da pessoa humana.
No âmbito constitucional, a legislação brasileira sofre profundas
modificações, principalmente após o advento da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, a qual vem consagrar a proteção da dignidade da
pessoa humana como fundamento da nossa República e dedica considerável
número de dispositivos aos direitos e garantias fundamentais, adotando os
ideais de um Estado Social, com a intervenção do Estado nas relações privadas
visando efetivar os objetivos de uma sociedade livre, justa e solidária. Todavia,
no campo da legislação infraconstitucional, ainda permanecemos dentro das
concepções de uma sociedade capitalista, individualista e patrimonialista
revelada pela legislação civil de 1916.

3 O advento de Estado social foi justamente acompanhado pela constitucionalização do direito
civil. Agora, a Constituição regulamenta a esfera econômica e social, sendo imprescindível a
interpretação do direito civil através das lentes dos princípios constitucionais.
4 Na seara do direito civil, o tema da responsabilidade integra o ramo do direito obrigacional, relativo
ao dever, segundo o qual a conduta humana está vinculada ao seu fim, econômico ou social, e, na
eventualidade do descumprimento de uma obrigação, surge, então, o dever de compensar o dano
causado.
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Importante fazer a observação de Moraes (2006, p. 241), que o
princípio da proteção da pessoa humana, determinado constitucionalmente,
gerou no sistema particular da responsabilidade civil, a sistemática extensão
da tutela da pessoa da vítima, em detrimento do objetivo anterior de
punição do responsável. Tal extensão, neste âmbito, desdobrou-se em dois
efeitos principais: de um lado, no expressivo aumento das hipóteses de dano
ressarcível; de outro, na perda de importância da função moralizadora,
outrora tida como um dos aspectos nucleares do instituto.
Com a sedimentação da responsabilidade civil, no primeiro
momento a culpa era o elemento básico da responsabilidade civil aquiliana,
teoria incorporada ao Código Civil de Napoleão. Gomes (2000, p. 278), em
seu Tratado de Direito Privado, explicava que não havia como considerar
alguém responsável sem culpa. No entanto, o teor da vida moderna mostrou
a insuficiência da ideia de culpa para legitimar o dever de indenizar prejuízos
dignos de reparação. Nesse aspecto, a responsabilidade civil evolui no sentido
de estabelecer novas alternativas para satisfazer as demandas que surgem5.
Focava-se na culpa, portanto, no aspecto subjetivo do causador
do dano, e a insuficiência da noção de culpa como fundamento da
responsabilidade apresentou-se mais ostensivamente com a frequência
dos acidentes de trabalho, em consequência da introdução de processos
mecânicos na técnica de produção. Com as modificações evolutivas do direito,
decorrentes justamente da necessidade de que suas normas e princípios se
adaptem aos novos modelos sociais e às novas necessidades impostas pela
realidade, passou-se de uma responsabilidade pautada na culpa para o risco.
5 Dentro dessa análise para Hans Jonas (2006, p. 166), a noção de responsabilidade perde espaço
enquanto imposição inteiramente formal de todo agir causal entre seres humanos, dos quais se pode
exigir uma prestação de contas para o desenvolvimento de outra noção que não concerne ao cálculo
do que foi feito “ex post facto”, mas à determinação do que se tem a fazer; uma noção em virtude
da qual eu me sinto responsável em primeiro lugar, não por minha conduta e suas consequências,
mas pelo objeto que reivindicar meu agir. Para Hans Jonas o bem e o mal, como qual o agir tinha
de se preocupar, evidenciavam-se na ação, seja na própria práxis ou em seu alcance imediato, e não
requeriam um planejamento de longo prazo. Essa proximidade de objetivos era válida tanto para
o tempo quanto para o espaço. O alcance efetivo da ação era pequeno, o intervalo de tempo para
previsão, definição de objetivo e imputabilidade era curto, e limitado o controle das circunstâncias
O comportamento correto possuía seus critérios imediatos e sua consecução quase imediata O longo
trajeto das consequências ficava a critério do acaso, do destino ou da providência. Por conseguinte, a
ética tinha a ver com o aqui e agora, como as ocasiões se apresentavam aos homens, com as situações
recorrentes e típicas da vida privada e pública. (HANS JONAS, 2006, p. 36.)
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Novos parâmetros não patrimoniais foram surgindo diante da
insuficiência dos paradigmas do modelo tradicional, que se fundamentava
na culpa, para fazer frente às consequências das novas tecnologias,
invariavelmente disponibilizadas a um considerável número de indivíduos
em situações que ensejam vulnerabilidade e que exigem a proteção aos
direitos fundamentais, por conta das novas situações de risco surgidas na
contemporaneidade. Aqui se enquadra a questão da responsabilidade civil
na proteção de dados pessoais, que será adiante analisada.
Nos séculos XIX e XX, após a revolução industrial, fez com que
a responsabilidade civil passasse a ter como fundamentos: a objetivação
da responsabilidade, a coletivização da responsabilidade e a expansão dos
danos suscetíveis de reparação. Com a industrialização, a sociedade que
antes exercia uma produção individual e artesanal, passa a produzir em
série, aumentando em escala geométrica a produção, o que passou a expor
aquele trabalhador a uma nova série de riscos imanentes a uma sociedade
mecanizada (NORONHA, 2007, p. 435)
O desenvolvimento industrial, proporcionado pelo advento da
máquina, bem como o crescimento populacional geraram novas situações que
não podiam mais ser amparadas pelo conceito de culpa. Em várias situações,
o lesado passava por sérias dificuldades em demonstrar a procedência do
seu pleito, por isso a necessidade de mecanismos que pudesse reparar a
insuficiência da teoria da culpa, para garantir o ressarcimento dos danos.
Orlando Gomes (2000, p. 279), explica que a injustiça que esse
desamparo representava despertou a atenção dos juristas, provocando o
reexame do problema da responsabilidade civil. Inegável demonstrar que
após a revolução industrial, vários riscos passaram a fazer parte da vida
das pessoas, riscos até então desconhecidos, várias atividades por si só
demandavam a possibilidade de causar danos e para que houvesse a reparação
passou-se a falar então na responsabilização pelos riscos.
A responsabilidade objetiva foi adotada no Brasil, tendo como
legislação inicial o Decreto 2.681/1912 que regulava a responsabilidade civil
das estradas de ferro. O artigo 26 do decreto responsabilizava objetivamente
as estradas de ferro por todos os danos que, na exploração de suas linhas,
causavam aos proprietários marginais. Já no seu artigo 17, disciplinava a
responsabilidade do transportador, de maneira objetiva em relação ao
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passageiro. A legislação das estradas de ferro, encampou a mais avançada
doutrina da época e foi responsável por várias outras legislações esparsas.
Pode-se apontar que a responsabilidade civil6 teve como principais
figuras a conduta do sujeito e o dano por ele causado, e após o ciclo evolutivo
do século XIX para o XX, o que passa a ter mais destaque certamente é a
vítima e o dano por ela suportado. Moraes (2010, p. 323) especifica que o
princípio da proteção da pessoa humana, determinado constitucionalmente,
gerou no sistema particular da responsabilidade civil a sistemática extensão
da tutela da pessoa da vítima, em detrimento do objetivo anterior de punição
do responsável.
Os círculos evolutivos da responsabilidade civil identificados até aqui
compreendem a responsabilidade jurídica penal e civil, a responsabilidade
pelos danos morais individuais e logo depois a possibilidade da cumulação
do dano moral com o dano material, conforme a Súmula 37 do Superior
Tribunal de Justiça. A seguir vem o reconhecimento do dano moral coletivo,
a Súmula 227 traz o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica, com
isso a objetivação do dano moral e a fundamentação constitucional da
reparação do dano moral coletivo.
No que concerne aos danos morais após a Constituição de 1988,
vivenciou-se um processo evolutivo que substitui a ideia de que toda
indenização exerceria apenas uma função reparatória (retorno ao status quo
ante), pela noção de que a indenização por prejuízos morais admite uma
função compensatória. Observando a construção da evolução doutrinária,
depreende-se que a indenização por danos morais, não representa a
eliminação do dano e suas consequências, mas apenas uma compensação
para a vítima, procurando atenuar o sofrimento causado.
Mais adiante, analisar-se-á a responsabilidade civil na proteção
de dados pessoais, conforme a legislação de proteção de dados e opinião
doutrinária acerca da natureza dessa responsabilização.

6 Afirma-se que a responsabilidade civil atualmente não se restringe a um mero mecanismo jurídico na
solução dos conflitos individuais, ao contrário, com as mudanças evolutivas no instituto ocorreram,
ela funcionalizou-se, e hoje se revela como um verdadeiro instrumento de tutela da pessoa humana,
apto a solucionar os conflitos, tanto individuais como os coletivos.
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3 A evolução tecnológica e a proteção de dados pessoais no Brasil
A sociedade contemporânea é marcada pela evolução nas
tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a socialização das
informações. Estas passaram a ter um papel fundamental na vida das pessoas
e das empresas.
No entanto, tal evolução acabou por invadir o cotidiano das
pessoas e empresas, transformando inclusive, as formas de relacionamento.
A vida dos indivíduos passou a ficar mais exposta, o que culminou com
sérios perigos à sua privacidade e intimidade.
Dessa forma, a noção de privacidade passou a não se restringir ao
tema clássico da defesa da esfera privada contra as invasões externas, passando
a se considerar que os problemas da privacidade no âmbito da infraestrutura
da informação representam um dos componentes mais importantes nos
dias atuais. É o chamado direito à autodeterminação informativa, ou seja, o
poder de controlar as suas próprias informações.
Rodotà (2008, p. 32) lembra que a quantidade de informações
coletadas por instituições públicas e privadas tem em vista dois objetivos: a
aquisição de elementos necessários à preparação de programas de intervenção
social pelos poderes públicos e, o desenvolvimento de estratégias empresariais
privadas.
No entanto, a coleta de dados, tanto pelo poder público como
empresas privadas pode ser manipulada de forma lesiva ao indivíduo,
culminando, muitas vezes, com tratamento discriminatório, o que enseja a
responsabilidade de civil do agente de tratamento de dados pessoais. Assim,
com um simples consentimento do titular de dados pessoais pode-se criar
perfis de consumo para oferta de produtos e serviços de interesse do titular.
Uma das grandes questões nessa temática é que raramente o
cidadão perceberá o sentido que a coleta de dados poderá assumir, quando
utilizados por uma organização complexa e dotada de meios sofisticados
para o tratamento destes dados. A relação entre o indivíduo isolado e as
grandes organizações de coleta de dados é absolutamente assimétrica,
fazendo com que o controle por parte do titular das informações pareça algo
ilusório. Dessa forma, se o cidadão plenamente capaz terá dificuldades de
compreender o sentido e a importância do tratamento de dados, imagine
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uma criança e adolescente, que pelo grau de discernimento e vulnerabilidade
teria muito mais dificuldades de perceber o perigo que uma coleta de dados
pode ocasionar para sua privacidade.
Assim, uma definição de privacidade nos moldes tradicionais, como
sendo “o direito a ser deixado só” está cada vez mais ultrapassada, isto porque
numa sociedade de informação devem prevalecer definições funcionais de
privacidade, fazendo-se referência à possibilidade de um sujeito conhecer,
controlar, endereçar, interromper o fluxo das informações a ele relacionadas
(RODOTÁ, 2008, p. 92).
A tutela das informações pessoais, na opinião de Rodotà (2008, p.
137), revela-se como elemento essencial da personalidade e da cidadania,
e por isso necessita-se que a sociedade da informação evolua para uma
sociedade do conhecimento e do saber, e não para uma sociedade de
vigilância, de classificação.
Nesse contexto, merece destaque que a proteção de dados pessoais
no Brasil era realizada de forma indireta até a edição da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais – Lei 13.709/18. A Constituição Federal de 1988 dispõe
acerca do sigilo de dados de forma um tanto genérica, estabelecendo no art.
5º, XII que: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal (BRASIL, 1988). A lei
do Habeas Data - Lei 9.507/97 também pode ser citada, permitindo apenas
o conhecimento de informações a respeito do interessado, bem como a sua
retificação, se for o caso. Mais recentemente, pode-se citar o Marco Civil da
Internet – Lei 12.965/14. No entanto, o Brasil necessitava de uma legislação
especifica de proteção de dados pessoais, o que somente ocorreu em 2018
com a edição da Lei 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
A referida lei entrou em vigor em setembro/2020, tendo como
objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e
o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Dessa forma,
inclui-se no âmbito de proteção desta legislação os dados pessoais de
crianças e adolescentes, dispondo o art. 14 da referida lei que “O tratamento
de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu
melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente”, o que
será analisado no próximo tópico.
60

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A novel legislação conceitua dados pessoais no art. 5, I como sendo
“informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. E
dado pessoal sensível no inciso II como sendo “dado pessoal sobre origem
racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente
à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural.
Verifica-se que o tratamento de dados pessoais de crianças e
adolescentes se assemelha com o de dados sensíveis, considerando que se trata
de pessoas vulneráveis e em desenvolvimento, merecendo um tratamento
diferenciado.
4 A responsabilidade dos pais: a evolução no Brasil
A atual configuração da responsabilidade nos remete que cada um
deve responder pelos seus próprios atos, o cenário da sociedade contemporânea
releva que as consequências do exercício de qualquer ação são inerentes a
todos os indivíduos, notadamente pela coexistência de pessoas na sociedade.
Analisando essa conformação, o Direito, como produto da atividade humana
e fenômeno histórico e cultural tem como finalidade a busca de pacificação
e harmonia por meio de normas que disciplinam a questão da reparação do
dano, incluindo-se o dano causado pelos filhos menores.
É necessário evidenciar que a responsabilidade dos pais independe
de culpa7. Esta é a inteligência do artigo 933 do Código Civil. O que importa
é que o filho aja, pelo menos, culposamente, de forma a concretizar o dano.
Rizzardo (2015, p.182) assevera que a responsabilidade dos pais decorre
do poder familiar, fundamenta-se na insuficiência de seu desempenho. Os
genitores de um menor têm diversas obrigações, por exemplo, se a conduta
do filho for ilícita e causar danos, depreende-se que houve insuficiência
na vigilância e na formação comportamental da prole. Para se ter uma
compreensão mais abrangente sobre a responsabilidade, é necessário fazer
um breve escorço histórico sobre a legislação pátria.
7 O calor da afeição e a transmissão do amor devem ser passados diariamente aos filhos, através de
sorrisos, abraços, gestos e continuar quando estes se tornam adultos, pois as crianças que são amadas
e aceitas têm condições de desenvolver-se melhor, de acordo com Law Dorothy Nolte e Rachel Harris
(2003).
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No Brasil, verificou-se que a responsabilidade civil dos pais pelos
atos dos filhos menores no Código Criminal do Império, de 1830, que
embora considerasse inimputáveis os menores de 14 anos, dispunha, em
seu artigo 11, que os bens desses menores, ainda que inimputáveis, estariam
sujeitos á satisfação do mal causado por eles.
A Consolidação de Teixeira de Freitas não inovou a este respeito e
praticamente repetiu, de forma resumida, a disposição anterior, estabelecendo
a obrigação de reparar o dano, mesmo para os menores de 14 anos (BEGALLI,
2005, p.29). O Projeto Primitivo de Clóvis Beviláqua, Código Civil de
1916, equiparou o menor ao maior, para os efeitos das obrigações resultantes
dos atos ilícitos. Houve alteração no Senado e alterações aconteceram, de
maneira que inadequadamente, o legislador de 1916 não deu à questão da
responsabilidade civil um disciplinamento sistemático em relação aos atos
dos filhos menores.
Na leitura preliminar do artigo 1.521 do Código de 1916, este
parecia conduzir o intérprete à conclusão da adoção da responsabilidade
civil objetiva, quando se fazia uma análise detalhada com o artigo 1.523 do
mesmo código, verificava-se não existir uma precisão semântica, impondose à vítima, a produção da prova.
Em suma, enquanto absolutamente incapaz, o menor era, de todo,
inimputável e sem possibilidade de assumir qualquer responsabilidade
pessoal, somente quando relativamente incapaz, suportará pessoalmente as
consequências de seus atos.
Quando foi elaborado o Código de 2002, de forma clara em seu
artigo 928 dispõe que: “O incapaz responde pelos prejuízos que causar,
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem de meios suficientes”. No seu parágrafo único: ‘A indenização
prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do
necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”.
Do que se pode concluir que busca-se primeiramente a
responsabilização dos pais e, subsidiariamente, do próprio menor, se ele
detiver meios suficientes, ficando certo que em face do citado parágrafo único
todavia, ele não será responsabilizado se a execução do seu patrimônio privar
o menor ou as pessoas que dele dependem, do necessário. Fica reservado
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ao juiz, a conveniência da condenação. Em suma, afirma-se que os pais são
responsáveis e, subsidiariamente, os próprios menores.
5 A Responsabilidade Civil na proteção de dados pessoais de crianças
e adolescentes
Inicialmente, convém mencionar que a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais, muito embora no caput do art. 14 disponha que o
tratamento de dados de crianças e adolescentes deverá atender aos seu melhor
interesse, o parágrafo 1º do referido dispositivo só menciona “crianças” e
não “adolescentes”, como se pode verificar no § 1º “o tratamento de dados
pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e
em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”.
Dessa forma, pode-se depreender que o adolescente poderá transitar no
ambiente virtual, independente do consentimento dos pais.
É importante relembrar que de acordo com o art. 2º do Estatuto da
Criança e do Adolescente, são consideradas crianças pessoas de até 12 anos
de idade incompletos; e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade.
Também se mostra como de extrema importância lembrar que
o poder familiar ou autoridade parental é exercida por ambos os pais até
a maioridade, ou seja, 18 anos. Tal autoridade pressupõe a condução no
processo de educação dos filhos, fazendo com que criem autonomia e
responsabilidade. Pode-se justificar um tratamento diferenciado para
crianças e adolescentes, considerando sua presumida vulnerabilidade, e por
esta razão não podendo dimensionar os riscos de determinadas condutas,
como por exemplo tratamento de dados pessoais.
Muito embora, a autoridade parental, nos dias de hoje, não pode
mais ser entendida pela perspectiva tradicional hierárquica e patriarcal,
mas sim num contexto de cooperação e diálogo, não se pode afastar a
responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores, conforme dito
anteriormente.
A pesquisa TIC Kids Online Brasil8, 8ª edição, realizada entre
outubro de 2019 e março de 2020, entrevistou 2.954 crianças e adolescentes
8 Para acessar a TIC Kids Online Brasil 2019 na íntegra, assim como rever a série histórica, visite https://
cetic.br/. Compare a evolução dos indicadores a partir da visualização de dados disponível em: http://
data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_KIDS.
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com idades entre 9 e 17 anos, bem como seus pais ou responsáveis, em todo
o território nacional, com o objetivo de saber de que forma esse público
utiliza a Internet e como lida com os riscos e as oportunidades decorrentes
desse uso. A TIC Kids Online Brasil segue o referencial metodológico da
rede europeia EU Kids Online, liderado pela London School of Economics
e do projeto Global Kids Online, coordenado pelo Unicef.
A pesquisa constatou que 89% da população de 9 a 17 anos é
usuária de Internet no Brasil, o que equivale a 24,3 milhões de crianças e
adolescentes conectados. O percentual é menor entre crianças e adolescentes
que vivem em áreas rurais (75%), nas regiões Norte e Nordeste (79%) e que
residem em domicílios das classes DE (80%).
A referida pesquisa demonstrou ainda que, muito embora os
jovens brasileiros sejam usuários intensivos de Internet, as limitações de
acesso ainda afetam parcela importante dessa população, isso porque cerca
de 1,8 milhões de indivíduos de 9 a 17 anos não são usuários de Internet,
enquanto 4,8 milhões de crianças e adolescentes vivem em domicílios que
não possuem acesso à rede. A pesquisa ainda aponta que não ter Internet em
casa é o principal motivo para o não uso da rede – o que foi reportado por
1,6 milhões dos não usuários (CETIC, 2019).
Foi também objeto de investigação na pesquisa possíveis riscos
aos quais crianças e adolescentes estão expostos na Internet. A proporção
de contato com conteúdo de violência foi de 27% entre as meninas e de
17% entre os meninos. Diferenças também foram identificadas em relação
a conteúdos sobre formas de ficar muito magro, reportado por 21% das
meninas e 10% dos meninos. A proporção de meninas que foram tratadas
de forma ofensiva também foi maior do que entre os meninos, 31% contra
24%. Entre os jovens de 9 a 17 anos, 43% viram pessoas serem discriminadas
no ambiente on-line, seja pela raça, cor ou aparência física.
Percebe-se, dessa forma, os riscos que crianças e adolescentes
sofrem no ambiente virtual, o que foi agravado pelo fato de que as crianças
e adolescentes passaram a dedicar mais tempo a internet, após o início da
pandemia da COVID 19 e a necessidade de isolamento. Um fato curioso
demonstrado na pesquisa é que os pais acabam, muitas vezes, a precisar da
ajuda dos filhos para manusear sites e aplicativos na internet, o que pode
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favorecer um melhor diálogo entre pais e filhos sobre os riscos e cuidados
que devem ter no uso da internet9.
Quanto ao monitoramento das atividades praticadas por crianças
e adolescentes, de 9 a 17 anos de idade na internet, a referida pesquisa
demonstrou que entre crianças de 9 e 10 anos, 60% afirmaram que os pais
sentam juntos enquanto usam a internet. Esse percentual vai diminuindo
conforme a idade, chegando a 48% entre adolescentes de 15 a 17 anos.
Esses percentuais parecem razoáveis, o que se pode justificar pelo fato de
que a maioria dos acessos são por meio do celular, o que pode ser confiscado
pelos pais, fixando horários de uso. No entanto, verifica-se que o percentual
remanescente de crianças e adolescentes que não são acompanhados pelos
pais é preocupante, com grandes riscos de sofrer danos a sua privacidade e
intimidade.
Retornando ao art. 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
convém distinguir o consentimento para tratamento de dados com o
consentimento específico que trata o § 1º “O tratamento de dados pessoais
de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em
destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal”.
Quanto ao consentimento para proteção de dados de pessoas
maiores, o art. 8º dispõe que “O consentimento previsto no inciso I do
art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que
demonstre a manifestação de vontade do titular”. O § 1º dispõe ainda que
“Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de
cláusula destacada das demais cláusulas contratuais”. Verifica-se que nesse
caso, o legislador detalhou como deve ser o consentimento. Já no caso do
consentimento específico para tratamento de dados de crianças, percebese que o legislador se reservou a mencionar que o consentimento deve ser
específico, não detalhando como seria.
Observa-se novamente que o § 1º do art. 14 não menciona a
figura do adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, o que se faz
questionar se o consentimento direto do adolescente, sem representação
9 Sobre o Cetic.br O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação,
do NIC.br, é responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e o uso da
Internet no Brasil, divulgando análises e informações periódicas sobre o desenvolvimento da rede no
País. O Cetic.br é um Centro Regional de Estudos, sob os auspícios da UNESCO. Mais informações
em http://www.cetic.br/.
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ou assistência pode ser considerado válido. Parece que o legislador desejou
mesmo considerar válido o consentimento expresso do adolescente,
considerando a realidade atual de uso da internet e das mídias sociais. No
entanto, o ideal é que se deixasse clara essa questão do consentimento no que
se refere as pessoas entre 12 e 18 anos incompletos.
Questiona-se se de fato a inexistência de uma previsão mais branda
no § 1º do art. 14 para o adolescente atenderia ao seu melhor interesse,
que já atua com liberdade e mais acesso que as crianças, considerando
que a adolescência é uma fase em que a pessoa adquire de forma gradual
a maturidade para tomada de decisões sobre si mesmo (TEIXEIRA;
RETTORE, 2019)
É importante mencionar que § 4º do art. 14 dispõe que “Os
controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que
trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades
ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias
à atividade”, demonstrando ser desnecessário e infundado a solicitação
excessiva de dados de crianças e adolescente, cumprindo o que determinam
os princípios da minimização dos dados e da necessidade.
Outra questão importante prevista no § 5º do art. 14 diz respeito
ao cuidado que os controladores devem ter para verificar se o consentimento
foi dado mesmo pelos responsáveis da criança, utilizando-se as tecnologias
disponíveis para tanto. Tal obrigação se faz necessária pelo fato de se saber
que é muito fácil se passar por outra pessoa no ambiente virtual, devendo
os agentes de tratamento tomar todas as cautelas para impedir essa prática.
É importante constatar que o consentimento do titular ou seu
responsável em si não retira a responsabilidade dos agentes de tratamento de
dados, nem mesmo dos pais em relação aos filhos menores. Caso a criança
ou adolescente, ao usar o ambiente virtual, causar algum tipo de dano, os
pais poderão ser responsabilizados, conforme o art. 928 do Código Civil
brasileiro, como dito anteriormente.
No que se refere a responsabilidade civil dos agentes de tratamento
de dados – controlador e operador, o art. 42 da LGPD dispõe que “o
controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral,
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individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados
pessoais, é obrigado a repará-lo”.
Ocorre que o legislador não deixou claro qual a natureza da
responsabilização civil, se subjetiva ou objetiva. Quanto a isso, surgiram
três hipóteses. A primeira seria que a LGPD adotou a teoria subjetiva da
responsabilidade civil, devendo haver a prova da conduta culposa do agente
de tratamento na ocasião do dano, com fundamento na ausência de medidas
de segurança para o tratamento de dados, bem como quando houver violação
ou deixar de observar à legislação de proteção de dados pessoais. Alia-se a
esses fundamentos o fato de que o legislador no art. 43, II dispôs que “Os
agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: I...;
II – que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes
é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Posição
defendida por Gisela Sampaio e Rose Meireles (2019).
A segunda corrente defende que a responsabilidade civil dos
agentes de tratamentos de dados é objetiva, fundamentada em risco
intrínseco, considerando que há um potencial dano em caso de violação
desses direitos, que se caracterizam por sua natureza de direito da
personalidade e fundamental. Essa corrente é adotada por Danilo Doneda
e Laura Mendes (2018). Os autores entendem que o legislador deixou claro
que os fundamentos da proteção de dados são os princípios da finalidade,
necessidade, adequação, minimização, responsabilidade e prestação de
contas, dentre outros. Por esta razão, levam a concluir a opção do legislador
pela responsabilização objetiva.
O art. Art. 44 da LGPD dispõe que “O tratamento de dados
pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando
não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I – o modo pelo qual é realizado;
II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à
época em que foi realizado.

Percebe-se que a redação o art. 44 instaurou uma celeuma se o
legislador havia inaugurado uma outra hipótese de responsabilidade civil
diversa da prevista no art. 42. Tal questionamento se faz pelo fato de que
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o art. 44 traz a expressão “tratamento irregular”. O artigo 42 impõe a
obrigação de indenizar “em razão do exercício de atividade de tratamento de
dados pessoais”, já o artigo 44 e seu parágrafo único determinam a obrigação
de indenizar caso haja tratamento irregular de dados pessoais, identificado
como sendo aquele decorrente da “violação da segurança dos dados˜. Parece
que o legislador quando trata dos incidentes de insegurança está se referindo
a hipóteses de risco inerente a atividade de tratamento de dados. Portanto,
devendo-se aplicar, nesses casos, a responsabilidade objetiva.
Assim, enquanto o artigo 42, LGPD, impõe a obrigação de
indenizar “em razão do exercício de atividade de tratamento de dados
pessoais”, o artigo 44 e seu parágrafo único, LGPD, determinam a obrigação
de indenizar caso haja tratamento irregular de dados pessoais, identificado
como sendo aquele decorrente da “violação da segurança dos dados.
A terceira corrente acerca do tipo de responsabilidade civil no
tratamento de dados pessoais é exposta por Maria Celina Bodin de Moraes
e João Quinelato (2019), que entendem que o legislador adotou a teoria
ativa ou proativa da responsabilidade civil. Defendem a necessidade de
olhar-se a responsabilidade civil de um ponto de vista positivo, devendose adotar posturas pelos agentes de tratamento de dados que tutelem a
prevenção de danos, sendo a obrigação de indenizar medida excepcional a
ser tomada. Os referidos autores afirmam que a “responsabilidade proativa”
deve ser justificada no art. 6º, X, da LGPD, que reconhece o princípio
da responsabilização e prestação de contas que impõem aos agentes de
tratamento de dados pessoais a demonstração da adoção de medidas eficazes
e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
Percebe-se que ainda não há uma corrente majoritária acerca
da natureza da responsabilização civil na proteção de dados pessoais, no
entanto, entende-se que a corrente da responsabilidade objetiva, baseada no
risco intrínseco é forte, aguardando a posição da jurisprudência sobre essa
matéria.
6 Considerações finais
Em face de tudo que foi exposto, conclui-se que a temática da
proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes está longe de ser
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exaurida e consolidada, considerando que ainda há uma série de dúvidas e
questionamentos a ser respondidos no que se refere a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais.
Viu-se que o legislador ao tratar da participação dos pais ou
responsáveis no consentimento para tratamento de dados não mencionou
expressamente a figura do adolescente, no entanto, entende-se como de
fundamental importância a participação parental, considerando que os
dados são uma projeção da personalidade da pessoa humana. Cabe aos pais o
dever de conscientizar a importância acerca dos dados pessoais, privacidade
e liberdade para os filhos, considerando que qualquer atividade praticada
pelos filhos menores que causar danos a outrem pode culminar com a
responsabilização dos pais, conforme foi dito ao logo deste trabalho.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil não adentrou na
questão da responsabilização dos pais, mas tão somente na responsabilização
dos agentes de tratamento de dados, em que se viu a ausência de clareza em
relação a natureza dessa responsabilização, se objetiva ou subjetiva, consoante
demonstrado também anteriormente.
O fato é que nos dias atuais, diante dessa revolução tecnológica e
da necessidade de estarmos cada vez mais conectados, urge a necessidade
de acompanhamento por parte dos pais no uso da internet e mídias sociais
pelos filhos, bem como a necessidade que as empresas observem com muito
mais cuidado o tratamento de dados pessoais quando envolver crianças
e adolescente, merecendo uma proteção diferenciada pelo fato da sua
hipervulnerabilidade evidente.
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Civil e o abandono afetivo inverso. 5 Considerações Finais. Referências.
1 Introdução
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a responsabilidade
dos filhos para com os seus pais, tendo como fundamento a lei, a doutrina e a
jurisprudência. Até que ponto o ordenamento jurídico brasileiro determina
o cuidado e amparo dos filhos para com os seus pais?
A Constituição Federal de 1988 apresentou a família como
instituição básica da sociedade, tendo como corolários o Estado e a sociedade,
1 Doutora em Direito de Políticas Públicas pelo Centro Universitário UNICEUB-BSB, Mestre em
Direito Constitucional pela UFCE-CE e Especialista em Educação - Nível superior pela UFPI-PI. E
mail: gilliansantana@ccsa.uespi.br
2 Graduada em Direito pela UESPI-PI, Técnica em Administração pela E.E.E.P, Manoel Mano
Ceará. Mediadora e Árbitra pela OAB-Pi. E mail: dhieilamotta@gmail.com
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observando os direitos humanos. E é neste viés que a presente pesquisa
se encontra. Qual o amparo dos filhos para como os pais? Existe idade?
Condições? Para que os filhos se responsabilizem civilmente, em razão das
relações familiares, pelo abandono afetivo dos pais?
Conforme dispõe o ordenamento jurídico brasileiro, a família
tem um papel fundamental no que tange à proteção e aos cuidados básicos.
Consequentemente, presume-se, independente da faixa etária que se esteja
vivendo, é intrínseco à função familiar: participar das transformações
biológicas (físicas, hormonais e fisiológicas) ou sociais (psíquicas, culturais)
que seus participantes estejam vivendo.
O Direito de Família é onde ocorrem as relações de afeto, de
primeiras instruções em relação a quem se é, dentro de um organismo
familiar, que vai se transmudando e aumentando, com as novas relações
que se sucedem. Abrange todos que vêm de um tranco ancestral comum e
foi um dos ramos que mais de destacou com a Nova Constituição Federal,
passando por perceber que a família se concede civilmente, biologicamente
e por afinidade.
A Constituição Federal garantiu formas de família que já existiam,
como por exemplo, a união estável, e estabeleceu igualdade entre os cônjuges
em bônus e ônus. Estabelecendo relações pessoas, patrimoniais e, também,
de assistência.
O Direito de Família ao longo da evolução da sociedade, objetivando
amparar aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade
no grupo familiar, como: crianças, adolescentes e idosos, consolidou muitas
teorias, dentre elas a do abandono afetivo que surgiu a partir da análise
dos reais deveres dos pais em relação aos filhos, bem como a o dano que
o descumprimento desse dever e pode causar. Dessa forma as decisões dos
Tribunais passaram a reconhecer a possibilidade de se buscar a indenização
por abandono afetivo.
A presunção é que o dever de amparar e cuidar, não está presente
somente na relação paterno-filial, mas também no sentido inverso, ou seja,
quando os pais atingem a idade avançada ou certas condições especiais,
espera-se dos filhos que devolvam a dedicação que receberam ou que deveriam
ter recebido durante seu desenvolvimento. O abandono afetivo inverso,
portanto, se caracteriza pela falta de cuidado dos filhos para com os seus
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genitores, paralelamente ao abandono afetivo, recaindo na responsabilidade
civil
Não é de hoje que os estudos que são realizados apontam aumento
da expectativa de vida da população, e uma forte inserção do idoso nos
lares, o abandono afetivo deve ser discutido em várias esferas pois junto com
eles encontra-se além do abandono material, o abandono afetivo traz graves
problemas à saúde, tanto físicos, como psicológicos, demonstrando a forte
ligação que existe entre a solidão e o surgimento de doenças crônicas.
Diante do exposto, far-se-á uma pesquisa de cunho bibliográfico
analisando a possibilidade da responsabilidade civil dos filhos para como
os pais, diante da ausência de afeto, embora sem uma legislação específica
acerca do tema.
Para que se concretize o objetivo almejado tratar-se-á no primeiro
capítulo dos princípios do direito de família, para demonstrar a evolução que a
Constituição Federal trouxe para tal, em seguida tratar-se -á dos pressupostos
da Responsabilidade Civil, conceitos, pressupostos e características, e por
fim, da responsabilidade civil sob a ótica do dano inverso, isto é, dando
ênfase a relação da responsabilidade dos filhos para com os pais.
2 Princípios que norteiam as relações da família extensa
A Constituição Federal de 1988 marca um grande avanço no
âmbito jurídico brasileiro, os princípios que antes possuíam apenas valor
simbólico pelos doutrinadores, passaram a ganhar força normativa.
Assim o Direito de família moderno pode ser segmentado sob dois
moldes, tais como: direito existencial centralizado na pessoa humana e com
normas de ordem pública/cogentes e o direito patrimonial.
As normas cogentes, são normas que não podem ser suprimidas
por vontade ou convenção das partes tendo em vista que visam proteger os
interesses dos cidadãos enquanto membros da sociedade podendo ser alvo de
nulidade absoluta por inobservância do que disciplina a lei, fraudar norma
imperativa, conforme art. 166, inc. VI, do CC (2002).
Analisando os ramos do direito privado, pode-se concluir que o
direito das famílias moderno possui como prisma princípios que regem
a família extensa, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que
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repercute sobre todos os demais princípios que se cercam sobre a família:
princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges e companheiros; princípio
da liberdade; da afetividade e convivência família e princípio da solidariedade
entre os membro familiares, como serão apresentados adiante.
O direito das famílias é o ramo com maior atuação no que diz
respeito à dignidade da pessoa humana, esse é um princípio máximo,
previsto no primeiro artigo da Constituição Federativa Brasileira de modo
que se apresenta como fundamento do Estado Democrático de Direito.
2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
Tepedino revela que “Após duas grandes guerras mundiais a pessoa
humana voltou-se para si, para sua ontologia, verificando a necessidade de
proteger a si mesmo e seus pares” (2021, p.11).
A definição de dignidade asseverada pelo autor supracitado referese ao valor moral do indivíduo enquanto ser humano, na tentativa de
diferenciar aquilo que é coberto de dignidade e não pode ser objetificado, ou
seja, não pode ser colocado um preço. Assim toda pessoa deve ser respeitada
de forma igualitária, e os pesos não são iguais para todos, cada qual tem os
seus valores para preservar sua dignidade, embora o Estado tenha o dever de
conceder, ou de deixar à disposição tais valores.
Exemplificando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa
humana na prática, cita-se a teoria do desamor idealizada pela Hironaka (on
line) . Em linhas gerais essa teoria aborda a possibilidade de indenização civil
aos filhos, pela mãe ou pelo pai que, embora tenha cumprido sua obrigação
financeira com o filho, no campo emocional o abandona no bem querer.
Dessa forma, a jurisprudência brasileira já tem condenado pais a
pagar indenização aos filhos por abandono afetivo, por ficar evidente em
alguns casos à lesão à dignidade humana.
Para Pena Júnior (2017) é perfeitamente possível impor uma
conduta que repreenda severamente a falta de convivência ou não, porque
só ter dado uma vida, requer responsabilidade.
Evidenciar que a imposição legada de cuidar da prole não foi
cumprida implica em se admitir a ocorrência da ilicitude civil,
sob a forma de omissão, daí a possibilidade de se requerer em
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juízo reparação por danos morais por abandono. É preciso se
garantir aos filhos, ao menos quanto à afetividade condições
adequada para uma completa formação psicológica e inserção
social (PENA JÚNIOR, p. 72).

Por essa razão e pautado em precedentes judiciais, quais sejam,
julgados admitindo a possibilidade de reparação civil por abandono afetivo,
surgem as discussões no âmbito jurídico acerca da viabilidade de reparação
civil aos pais, especialmente, aos pais idosos que foram abandonados pelos
filhos adultos. O princípio da dignidade da pessoa humana se destaca por
abraçar o Direito de Família no seu desenvolvimento e tornar mais simples
e mais rápida a concretização das garantias que reluzem.
2.2 Princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges e companheiros
O art. 226 da CF (1988) dispõe que a família é a base da sociedade
te possui proteção do Estado, e é no seu parágrafo 5º que, finalmente,
determina que os cônjuges na sociedade conjugal possuem direitos e deveres
iguais, extinguindo o poder patriarcal, no qual por muito tempo, o homem
deveria manter o lar e determinar as ordens, restando à mulher apenas o
respeito, os afazeres do lar e a procriação. A Constituição Federal de 1988
é clara ao estabelecer que os direitos e também os deveres são exércitos por
ambos os cônjuges, de acordo com as possibilidades de cada um.
A Norma Constitucional no seu art. 227 (1988), também, não
esquece que a família deverá assegurar proteção máxima à criança e ao
adolescente, entretanto, não trata sobre o dever dos filhos de cuidarem dos
pais, na hora da necessidade;
A norma infraconstitucional, isto é, o Código Civil Brasileiro
(2002) respeitou a Ordem Constitucional e consagrou o princípio da
igualdade no Direito da Família no seu art. 1.511, estabelecendo comunhão
plena de vida, isto é construir uma família, com pilares na igualdade de
direitos e deveres entre os consortes.
2.3 Princípio da liberdade
O Código Civil estabeleceu no seu art. 1.565 que o planejamento
familiar é de livre decisão dos consortes, e que o Poder Público não poderá
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interferir coercitivamente nesta parte. Neste ponto é preciso que se tenha
olhos para o que realimente seja liberdade de planejamento familiar a fim de
corresponder às expectativas do princípio da dignidade da pessoa humana.
Parte-se do princípio que a liberdade familiar é gozar de direitos
fundamentais de decidirem por número de filhos, como pagar as contas,
quem paga mais, quem paga menos, o que os cônjuges farão dentro da
organização familiar, como lidarão com as diferentes opiniões e religiões,
se as tiverem. Sem que o Estado oprima ou decida sobre questões desta
natureza, que são de liberdades fundamentais, podendo cada família ter sua
forma de ser.
2.4 Princípio da afetividade e convivência familiar
Quando se fala em família pode se dizer que esse é o principal elo
que a fundamenta. Ainda que não se possa extrair de forma expressa na
lei, a afetividade está intrinsecamente ligada à valoração dos princípios da
dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar. Acerca do tema afeto,
intuitivamente grande parte da sociedade associa ao sentimento de amor.
Dias (2021, p. 74) foi feliz em suas palavras ao trazer o significado
de afetividade.
Afetividade é o princípio que fundamenta o Direito das Famílias na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia entre face de considerações de
caráter patrimonial ou biológico. Ganhou status de valor jurídico a partir do momento em que as ciências psicossociais
coloriram o direito.

A autora supracitada expressa muito bem as várias facetas da
afetividade nobre e capaz de se doar pelo outro: o afeto. E ainda argumenta
que o Estado é responsável para criar políticas públicas que possam disseminar
o afeto par que se contribua com a felicidade das pessoas.
A afetividade, atualmente, é teme jurídico de relevante valor social.
Lobo (2012) diferencia a afetividade como princípio jurídico, do afeto como
fato psicológico ou anímico, assim, ele entende a afetividade como um dever
imposto aos pais em relação aos filhos e da mesma forma, os filhos aos pais,
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ainda que não exista amor ou afeição entre eles, deixando de existir esse
dever apenas após a morte.
Ainda que de forma implícita, o princípio da afetividade transparece
diversas vezes entre os artigos 226 e 227 (Capítulo VII – Da Família, da
Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso ) da CF. A exemplo, cita-se:
os filhos adotados que terão os mesmos direitos dos filhos biológicos e o
direito à convivência familiar assegurada à criança, ao adolescente e ao idoso
(BRASIL, 2004).
É possível, também, perceber o princípio da afetividade incutido
no Código Civil, art. 1.593 determinando que o parentesco poderá ser
natural ou civil, resultando de consanguinidade ou de outra origem. Dessa
forma, no momento de julgamento o juiz deverá considerar os laços de
parentesco de sangue ou por afetividade, por exemplo. Ambos possuem a
mesma dignidade e princípio normativo.
Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, em um deslumbrante
julgado de sua autoria profere:
A quebra de paradigmas do Direito de Família tem como
traço forte a valorização do afeto e das relações surgidas da
sua livre manifestação, colocando à margem do sistema a
antiga postura meramente patrimonialista ou ainda aquela
voltada apenas ao intuito de procriação da entidade familiar.
Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas,
sejam entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e
a mulher, pela comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os seus integrantes. Deve o juiz, nessa
evolução de mentalidade, permanecer atento às manifestações
de intolerância ou de repulsa que possam porventura se revelar em face das minorias, cabendolhe exercitar raciocínios de
ponderação e apaziguamento de possíveis espíritos em conflito. A defesa dos direitos em sua plenitude deve assentar em
ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder
Judiciário esquivar-se de ver e de dizer o novo, assim como
já o fez, em tempos idos, quando emprestou normatividade
aos relacionamentos entre pessoas não casadas, fazendo surgir,
por consequência, o instituto da união estável. A temática ora
em julgamento igualmente assenta sua premissa em víncu-
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los lastreados em comprometimento amoroso. (STJ, REsp
1.026.981/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.).

Sem dúvidas esse foi um julgamento que marcou a história do
Direito de Família. A verdade é que não há como mensurar os infortúnios
que a privação do convívio familiar é capaz de trazer. São inegáveis os
prejuízos que a ausência de um pai/mãe causa na vida emocional de um
filho ou no fim da vida no caso de um pai ou uma mãe em necessidades, por
doença e ou por idade.
Andrighi de forma brilhante destacou ser possível a aplicação de
danos morais dentro das relações de família (um ponto que sempre foi
muito discutido pela doutrina). Segundo ela, esse dano está ligado ao dever/
obrigação dos pais em prestar amparo psicológico a sua prole. Ou seja,
agregando valoração jurídica ao dever de cuidado, uma vez que a ação que
estavam sob sua tutela se referia ao abandono paterno/filial.
Como protagonista da responsabilidade civil, o nexo de causalidade
na referida ação, se deu pelo não reconhecimento de paternidade de forma
voluntária pelo pai da filha concebida fora do casamento, bem como o dano
gerado nela pelo descumprimento do dever de cuidar, qual seja, abandono
afetivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou indenização pecuniária de
R$415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), mas a magistrada achou
por bem decrescer o valor para R$200.000,00 (duzentos mil reais) (on-line).
Pontua Andrighi que amar é faculdade, cuidar é dever, mais uma
vez reforçando a ideia de cuidado definida pelos doutrinadores (on-line).
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (online). representou a materialização dos princípios da solidariedade familiar,
afetividade e dignidade da pessoa humana, resguardando o caráter pedagógico
que possui a indenização moral (ou seja, para que dessa forma pessoa
essa pessoa não repita o mesmo erro, ocasionando assim mais problemas
no futuro, mais ações e condenações), além do seu efeito preventivo para
situações análogas com outras pessoas, fortalecendo valores atinentes à
dignidade e ao respeito humano para aquele que jamais recebeu afeto.
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2.5 Princípio da solidariedade entre os membros familiares
Do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido. Apesar de já
existir no campo ético e moral da sociedade, o princípio da solidariedade, só
recebeu valor jurídico na promulgação da Constituição Federal Brasileira
de 1988, esta trouxe em seu art. 3º, inciso I a solidariedade como um
dos objetivos da República na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária (1988).
O princípio da solidariedade simboliza a negação dos valores
individualistas, ao passo que atribui à sociedade e aos integrantes familiares
a responsabilidade de cuidado e colaboração com o outro.
Para Lôbo (2012), onde há solidariedade também há assistência,
ajuda, afeto, respeito, amparo, colaboração e cuidado. Assim o direito
atua transformando acontecimentos psicológicos em categorias jurídicas,
regulamentando futuras condutas.
Apesar das expressões de solidariedade acontecerem de forma
natural, intuitivamente parte da sociedade as associa à sentimentos. Porém
dentro do âmbito jurídico não é possível essa percepção sob o aspecto
sentimental, mas de acordo com condutas passíveis de normatização,
instituindo assim tanto os direitos como os deveres do seio familiar.
É o caso por exemplo do Estatuto do Idoso que formalizou um dever
que existia apenas no plano ético moral, qual seja, o de amparo ao idoso,
em dever jurídico, materializando assim o então princípio da solidariedade.
Dessa forma, havendo um caso concreto em que a lei não trate do tema (seja
omissa), o juiz deverá empregar o referido princípio.
3 Pressupostos da Responsabilidade Civil
Neste tópico, será abordado o instituto da responsabilidade civil
objetiva e subjetiva, explanando conceitos, classificações, pressupostos e
consequente aplicação ao abandono afetivo. Será abordado também como a
doutrina trata o tema e em que situações seriam cabíveis.
Houve um tempo em que quando as pessoas sofriam algum dano,
em nome da sua honra acabavam por devolver na mesma intensidade ou em

80

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

grau maior esse dano causado, conhecida como lei de Talião: “olho por olho,
dente por dente”, na qual aplicava-se a reciprocidade como forma de reparo.
Esse artifício de reparar um mal com outro mal acabava trazendo
sérios problemas para as partes envolvidas. Com o avanço da sociedade e
a separação do público do privado, o Estado assumiu a responsabilidade
de punir, afastando assim a possibilidade de vingança pessoal praticada
anteriormente.
O conceito de responsabilidade, origina-se do latim (respondere)
que significa responder a alguma coisa, ou seja, diz respeito à necessidade
que existe de se responsabilizar alguém pelos seus atos lesivos. Contudo,
aplicar essa medida de responsabilidade civil às relações pessoais e de família,
ainda representa um grande desafio.
Para Tartuce (2020, p. 449) a responsabilidade civil surge em
face do descumprimento obrigacional pela desobediência de uma regra
estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar
um preceito normativo que regula a vida”.
A relação deste instituto com o Direito de Família ainda é recente,
e essa tímida relação acaba por desproteger os sujeitos mais vulneráveis. A
doutrina define a responsabilidade civil com base nos seus pressupostos, dado
o artigo 186 do Código Civil (2002) que estabelece: Artigo 186. “Aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito”.
Sobre o tema, é importante destacar a perspectiva de alguns
doutrinadores, entre elas a ideia de que a responsabilidade civil é uma
obrigação/determinação imposta a um indivíduo que por sua vez tem o
encargo de reparar os danos causados. Assim, seria responsável qualquer que
esteja subordinado à incumbência de reparar ou de ser penalizado.
Nesse mesmo ponto de vista, Diniz sustenta:
[...] a responsabilidade civil pressupõe uma relação jurídica
entre a pessoa que sofreu o prejuízo e a que deve repará-lo,
deslocando o ônus do dano sofrido pelo lesado para outra
pessoa que, por lei, deverá suportá-lo, atendendo assim a necessidade moral, social e jurídica de garantir a segurança da
vítima violada pelo autor do prejuízo. Visa, portanto, garan-
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tir o direito do lesado à segurança, mediante o pleno ressarcimento dos danos que sofreu, restabelecendo-se na medida do
possível o statu quão ante (DINIZ, 2008, p. 8).

Para Diniz a responsabilidade civil abarca duas finalidades, quais
sejam: assegurar o direito do indivíduo lesado pela ação de um terceiro e a
compensação pelos danos causados.
3.1 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva
Acerca da responsabilidade civil, esta divide-se em objetiva e
subjetiva, importa assim, destacar a diferença entre as duas. A responsabilidade
civil objetiva tem como pressupostos a conduta, o dano e o nexo causal,
assim, quem ocasionou o dano, será responsável pela reparação/indenização
da vítima, independente de comprovação ou não da culpa, isso porque a
culpa está fundamentada na teoria do risco.
A responsabilidade civil subjetiva tem como requisitos a conduta,
o dano, o nexo causal e a comprovação da culpa, dessa forma, aquele que
causou o dano, só indenizará a pessoa lesada, se for identificada a culpa.
A regra geral é a aplicação da responsabilidade subjetiva, ou seja, a
indispensabilidade da comprovação da culpa do agente.
A conduta, na verdade, é todo comportamento voluntário praticado
por alguém através da ação ou omissão.
Dessa forma, para que seja caracterizado o dano e a possibilidade de
se indenizar é necessário seguir os três pressupostos gerais da responsabilidade
civil, quais sejam: a conduta humana (ação ou omissão), o dano e o nexo de
causalidade. Assim, havendo conduta dolosa ou culposa, se comprovado que
o agente agiu voluntariamente (por ação ou omissão), gera o mesmo poder
de indenizar caso configure uma lesão no resultado final. A única diferença
será definir como a indenização será aplicada, que será considerado se houve
vontade ou não de ter o resultado final, pois conforme artigo 994, parágrafo
único do Código Civil (2002), “a indenização mede-se pela extensão do
dano”, portanto, quanto menor a culpa, menor a indenização.
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4 A Responsabilidade Civil e o abandono afetivo inverso
Fazendo um paralelo ao abandono afetivo inverso, se configurada a
conduta omissiva do filho ao seu genitor em relação à prestação dos devidos
cuidados legais, caberá a aplicação da responsabilidade civil. O dano, é o
segundo pressuposto da responsabilidade civil, sendo que sem ele, não se
poderá falar em indenização.
Menciona Pena Júnior (2017, p. 68) que o dano que envolve a pessoa não é apenas patrimonial, responsabilidade não é
apenas o material, que a transgressão aos direitos da personalidade, assim como aos direitos patrimoniais, e os prejuízos daí decorrentes, servem de base para que o instituto da
responsabilidade civil busque constantemente o aperfeiçoamento , e consequentemente dê respostas satisfatórias ,protegendo os interesses das vítimas e garantindo-lhes a efetiva
compensação.

No Direito de Família, com base nas relações paterno-filiais, o
dano moral está mais presente no relacionamento em si, uma vez que não
há prejuízo de bens materiais e sim uma violação ao direito da dignidade da
pessoa humana.
As lesões à dignidade ocorrem quando um indivíduo se sente
magoado, constrangido, humilhado ou ofendido. É assim que ocorre o
abandono afetivo, onde não há necessariamente uma ação positiva para se
configurar o dano, já que o abandono caracteriza uma evidente omissão.
Em relação às classificações do dano trazidas pela doutrina,
dividem-se em duas: o dano moral e o dano patrimonial. Estes dois tipos
são bem conhecidos, mas há ainda o dano estético hoje aceito e aplicado em
casos concretos ligados à imagem-retrato da pessoa, além do dano biológico,
existencial e etc. Então, quando houver lesão aos direitos de personalidade,
poderá se ter configurado o dano moral, diferentemente do dano material
que atinge algo tangível.
  O nexo causal é último pressuposto da responsabilidade civil e
para que ele seja configurado, não é suficiente avaliar apenas a presença de
uma conduta e de um dano. É necessário que se figure o nexo de causalidade,
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ou seja, a ligação que faz a conexão entre os dois pressupostos anteriores,
sendo esse um requisito indispensável.
  Em relação ao abandono afetivo inverso, a análise do caso concreto
é fundamental, tendo em vista que não é qualquer vínculo que cumpre o
pressuposto do nexo de causalidade.
Os idosos, por exemplo, são pessoas que precisam de cuidados mais
especiais, precisam de mais atenção e acompanhamento pelos familiares, pois
são pessoas com idade mais avançada e de maior fragilidade que carecem
de cuidados necessários para um envelhecimento saudável, não se pode lhe
serem negados tais direitos.
Negando tais direitos, estaria sendo ligado essa omissão de cuidados
com o dano emocional causado pelo abandono. Logo, o nexo causal se
encontra presente entre a conduta omissiva representada pelo abandono
afetivo inverso e os possíveis danos causados na esfera psicológica, moral ou
física decorrentes dessa conduta.
Como já falado, na responsabilidade civil objetiva basta que exista
o dano e o nexo de causalidade para que haja a obrigação de indenizar, não
tendo importância se o agente causador praticou conduta culposa ou não,
na responsabilidade civil subjetiva será necessária a comprovação de dolo ou
culpa do agente, onde a culpa será analisada em três aspectos: negligência,
imprudência e imperícia.
Na negligência o agente simplesmente deixa de agir como deveria,
na imprudência o agente não está apto a realizar o ato com perfeição,
enquanto que na imperícia o agente mesmo sabendo do risco de causar um
dano, age sem observar os cuidados necessários. Assim, pode-se dizer que
o dano moral causa prejuízo, lesão, a pior delas, aquela que fere o campo
personalíssimo do indivíduo. Segundo Sousa (on line) “O dano moral,
por seu turno, diz respeito ao prejuízo ou lesão de direitos sem conteúdo
pecuniário, como é o caso da personalidade, o direito à vida, integridade
física, psíquica, a integridade moral”
Diferentemente do dano material ou patrimonial, o dano moral
como o próprio nome já diz, atinge o aspecto moral, pessoal, de forma que
em razão dessa natureza imaterial, não pode de ser medido ou avaliado em
pecúnia, o que existe é uma compensação monetária forçosa ao causador (do
dano), com caráter mais satisfatório do que indenizador. A responsabilidade
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civil pelo desamparo aos pais deve ser eficiente, desencorajando qualquer
indivíduo que deseja lesar a paz interior de seus genitores, as decisões dos
Tribunais devem ser desmotivadora a tal conduta.
Vale ressaltar que há a possibilidade preventiva, esse caráter
desestimulador não pressupõe imposição de vingança pela parte ofendida,
mas visa exatamente cumprir sua função pedagógica de educar o lesionador,
diminuindo a propensão ao cometimento de ilícitos.
É de se considerar que a proposta que se traz da responsabilidade
civil inversa, da indenização dos filhos para os pais em uma situação adversa,
de doença, já é bem possível, em considerar a pessoa idosa, o dano moral
é mais difícil de ser determinado, pois nem sempre ele apresenta de forma
clara como é o caso de uma agressão física, mas ainda assim, mesmo que não
aconteça a agressão, é possível se atentar aos sinais causados pelo abandono
do idoso com os familiares. Nota-se que os idosos que não tem uma boa
relação afetiva com seus familiares têm uma maior fragilidade emocional,
o que acaba culminando na depressão, falta de apetite, baixa autoestima,
desinteresse pela vida, tudo consequência do abandono, maus tratos e a falta
de amparo físico e emocional familiar.
O advento desses “novos danos” configurados a partir dos
“novos interesses”, assim como os “novos bens” merecedores de proteção
trouxeram uma nova identidade ao Direito Civil no que tange a hipótese de
ressarcimento de um eventual prejuízo.
Os intitulados “novos danos” não são efetivamente novos, o que
acontece na realidade é que eles correspondem a novas situações de risco
ou a novas formas lesivas que só ganharam mais destaque ao passar dos
anos. O critério de classificação será definido a partir da natureza do bem
jurídico ofendido. Cita-se como exemplos: o dano moral, psicológico e o
dano existencial.
Conforme a legislação pátria vigente, a instituição familiar tem
função crucial no que diz respeito à proteção e aos cuidados básicos.
Consequentemente, seja na infância ou na velhice, é intrínseco à função
familiar: participar das transformações biológicas (físicas, hormonais e
fisiológicas) ou sociais (psíquicas, culturais) que ocorrem entre seus membros.
Assim, a Constituição Federal de 1988 disciplina em seu artigo 229: que
é dever dos pais promover toda assistência, criação e educação dos filhos
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quando incapazes, e, quando maiores, é o dever passa a ser da prole para com
os pais durante a velhice, carência ou doença.
De igual modo, o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) também
se preocupou em disciplinar o dever de cuidado, impondo à família,
à comunidade, à sociedade e ao Poder Público o dever de assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do seu direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
Possuem, portanto, os filhos o dever de cuidar e amparar os seus
genitores, de modo que a ausência desse cuidado poderá dar origem ao que
a doutrina brasileira hoje conceitua como abandono afetivo inverso que se
fundamenta na ausência de convivência, diálogo e consequente isolamento
dos pais idosos, reduzindo-os a condição de instabilidade, enfraquecimento
moral e psicológico.
Dentre as teorias consolidadas pelo Direito de Família a do
abandono afetivo inverso surgiu a partir da análise dos reais deveres dos
pais em relação aos filhos (abandono paterno-filial ou Teoria do Desamor),
visando analisar o dano que o descumprimento desse dever poderia causar.
O cuidar dos membros da família faz parte dos princípios fundamentais que
foram tratados no primeiro tópico.
Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que o
isolamento pode aumentar o risco de morte em 14% nas faixas etárias mais
avançadas. O trabalho, liderado pelo psicólogo e especialista no assunto
John Cacioppo, descobriu que o estresse provocado por essa sensação
induz respostas inflamatórias nas células, afetando, entre outras coisas, a
produção dos leucócitos, estruturas que defendem o organismo de infecções
(PREVIVA, on line).
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre 2012 e 2017, a população de idosos no País saltou 19,5%, de
25,4 milhões para mais de 30,2 milhões de pessoas. No mesmo período, o
número de homens e mulheres com 60 anos ou mais nos albergues públicos
cresceu 33%, de 45,8 mil para 60,8 mil. Se forem considerados também os
alojamentos privados, a cifra sobe para 100 mil. O desamparo familiar cresce
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mais rápido que a expectativa de vida – e o País carece de um projeto para
reforçar os cuidados prolongados e a assistência na velhice.
O alarmante crescimento populacional e falta de planejamento
futuro, acabam por ocasionar o aumento de inserções de idosos nas
instituições de longa permanência ou asilos, por isso falar do abandono
afetivo inverso é, simplesmente, necessário.
5 Considerações finais
Inicialmente se argumentou que nos últimos séculos a estrutura das
famílias têm passado por muitas alterações quanto ao projeto familiar. Os
filhos com intenção de constituir família, casam-se, tem sua prole e acabam
esquecendo os pais. Não há nada de errado em querer ter sua própria família,
mas ainda existe uma enorme necessidade de conscientização social quanto
ao abandono e todos os problemas derivados deste.
As novas projeções Constitucionais, alavancadas pelo Código
Civil de 2002, apresentam princípios que dignificam a sociedade conjugal,
equiparando os deveres dos homens e das mulheres, seja no planejamento
familiar, seja em qualquer tipo de proteção, fortificando a liberdade, a
afetividade e a solidariedade familiar.
É certo que há dificuldades de relacionamentos, no entanto, da
mesma forma que os pais têm o dever de cuidar e proteger e dar afeto aos seus
filhos, estes deverão firmar estes mesmos preceitos na hora da necessidade
dos pais, estejam eles passando por problemas psicológicos, físicos ou, os
dois, em razão da idade avançada.
Essa descrição só retrata mais ainda a realidade da inclusão da
responsabilidade civil no que tange ao abandono afetivo na entidade
familiar, que além de lidar com a limitações físicas e muitas vezes psicológicas
(sentimento de inutilidade), está sujeito a contrair doenças como depressão,
considerando o estado a que é exposto.
Portanto, o abandono que se busca punir ou prevenir, no que se
refere a responsabilidade civil é aquele relativo ao descumprimento do dever
de cuidado presente na Constituição Federal disciplinando que os pais têm
o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e que os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
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A Carta Magna é bem enfática quanto ao papel importante e recíproco que
possuem os pais e os filhos durante as fases da vida.
O ordenamento jurídico brasileiro sempre esteve atendo à
possibilidade de desemparo dos pais para com os filhos, agora com a
população de idosos crescendo, é hora de observar comandos diferentes, de
responsabilizar filhos que maltratam, descuidam, ou não proporcionam uma
vida digna para quem os gerou, quem o adotou, seja civil ou afetivamente.
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5 Erro médico: expressão obsoleta e suas implicações
processuais
Alexandre Augusto Batista de Lima1
Sumário: 1 Introdução. 2 Ato médico: regulamentação jurídica e limites.
3 Erro médico: uma expressão ultrapassada e inconstitucional, infringência
ao Devido Processo Legal. 4 Erro médico decorrente da falha na prestação
do serviço público de saúde. 5 Fatores concorrentes para o erro médico. 6
Considerações finais. Referências.
1 Introdução
O presente trabalho aborda a responsabilidade civil na prestação
de serviço médico-hospitalar, tema relevante e atual para a sociedade e no
campo da ciência do Direito.
A responsabilidade por defeito na prestação de serviço afeto à
relação médico-paciente não se resume à figura do médico, como se poderia
imaginar, em uma primeira análise, mas circunscreve, além disso, o hospital
ou a instituição de saúde, diretores, gestores do serviço público, planos de
saúde, seguros e, até mesmo, em determinados casos, o próprio Estado.
Diante de tão precioso tema, de consequências tão vastas, analisase a questão conceitual acerca do ato médico, em espécie, e do “erro
médico”, sopesando, inclusive, o emprego do termo na relação processual,
1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Doutor em Direito
pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB). Secretário-Geral da Comissão de Responsabilidade
Civil da OAB-PI Professor universitário. Advogado.
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que pode, eventualmente, ser danoso ao profissional médico em virtude se
inferir, de plano, um erro a este, antes de avaliadas as condições técnicas e
os detalhamentos do caso concreto, constituindo, pois, num prejulgamento,
suprimindo o direito do médico à Ampla Defesa e ao Devido Processo Legal.
A metodologia da pesquisa consiste no tipo bibliográfica, mediante
consulta a fontes legislativas, doutrinárias, jurisprudenciais, livros, artigos,
periódicos, boletins, revistas especializadas, dados oficiais publicados
na Internet, que abordem direta ou indiretamente o tema em análise, e
documental.
Como os acidentes médico-hospitalares em geral promovem uma
certa comoção social, achou-se por bem situar o tema, também, do enfoque
social, colocando paciente e médico do mesmo lado da relação e procurando
buscar respostas para a deficiente estrutura da saúde no Brasil.
Por fim, conclui-se o trabalho com um exame crítico da legislação,
dos julgados, dos Princípios, da Constituição Federal e dos fatos, não
se querendo, aqui, induzir a um posicionamento ou outro, ou mesmo
defender uma ou outra parte; o que se pretende é demonstrar o direito em
evolução, permitindo o aperfeiçoamento dos institutos ligados ao tema da
responsabilidade civil médico-hospitalar e o aprimoramento das relações
sociais.
2 Ato médico: regulamentação jurídica e limites
As profissões são ocupações que se diferenciam por seu objeto, ou
seja, seu campo de trabalho, definido em lei. Em 1958 quando a medicina
foi regulamentada por legislação específica2, sua atividade era considerada
como notória e a legislação deixou de definir o campo da atividade laboral
do médico, provavelmente, por considerar o legislador daquela época que
isso seria por demais óbvio. (BRASIL, 1958)
Entretanto, essa falta de definição do liame laboral do profissional
médico passou a criar problemas institucionais e interprofissionais, posto
que diversas profissões, como: Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e
2 Nos termos do Decreto nº 44.045 de 19 de julho de 1958 que aprova o regulamento do conselho
federal e conselhos regionais de medicina a que se refere a lei 3.268, de 30 de setembro de 1957.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d44045.htm. Acesso em:
9 fev. 2022.
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outras passaram a ocupar um espaço de atuação profissional que era ocupado
pela atuação do médico. Destarte, “o papel do Estado na regulamentação
das profissões precisa considerar os interesses da sociedade diante da intensa
divisão do trabalho ocorrida na área da saúde” (GUIMARÃES; RÊGO,
2005, p. 07).
Esse cenário, levou o Conselho Federal de Medicina (CFM) a
emitir a resolução n.º 1.627/2001, que define o ato médico e serviu de pilar
para aquilo que depois viria a se transformar na Lei do Ato Médico, Lei n.º
12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina,
que vem definindo o campo de atividade dos médicos, suprindo a carência
de definição legal do Ato Médico. (BRASIL, 2013).
Mesmo com a edição da legislação os conflitos continuaram a surgir
como no caso do uso da toxina botulínica e dos preenchedores faciais pelo
cirurgião-dentista, respaldados na Resolução CFO-176/2016, os dentistas
passara a realizar o procedimento da toxina botulínica no terço superior da
face, área que não é de atuação do cirurgião-dentista, o que infringe, pois, a
regulamentação legal do ato médico. (OLIVAS; OLIVEIRA, 2019).
A legislação supracitada nos revela que no significado de
atendimento assistencial amplo, ato médico é todo esforço consciente e
organizado, traduzido por técnicas, ações e recursos em favor da vida e da
saúde do homem e da coletividade (ato médico genérico).
Tal conceito visa atender à necessidade da estruturação das
disponibilidades físicas e da implantação de uma política de recursos
humanos como forma de proteger e potencializar a assistência à saúde e à
vida de cada um e de todos.
No significado de atendimento específico, ato médico é a utilização
de meios e recursos para prevenir a doença, recuperar e manter a saúde
do ser humano ou da coletividade, inseridos nas normas técnicas dos
conhecimentos adquiridos nos cursos de medicina e aceitos pelos órgãos
competentes, estando quem o executa, supervisiona ou solicita, profissional
e legalmente habilitado (ato médico específico).
Este ato médico específico está delimitado por um núcleo
conceitual que inclui a propedêutica e a terapêutica médicas como atividades
estritamente privativas do médico. Por exemplo, atestar óbito, praticar uma
anestesia e proceder a uma laparotomia são atividades intrinsecamente
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ligadas ao ofício do médico, estando, assim, fora da órbita de atuação de
outras profissões.
A legislação federal supracitada, Lei n.º 12.842, de 10 de julho de
2013, esclarece, in verbis:
Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza.
Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para:
I – a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;
II – a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças;
III – a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências.
(BRASIL, 2013, grifo nosso).

Ademais, importa assinalar, ainda, que atividades de prevenção
secundária, bem como as atividades de prevenção primária e terciária que
envolvam procedimentos diagnósticos de enfermidades ou impliquem
em indicação terapêutica (prevenção secundária), são atos privativos do
profissional médico.
Por outro lado, as atividades de prevenção primária e terciária que
não impliquem na execução de procedimentos diagnósticos e terapêuticos
podem ser atos profissionais compartilhados com outros profissionais da área
da saúde, dentro dos limites impostos pela legislação pertinente. (BRASIL,
2002).
Diante disso, vê-se que o ato médico como ato de uma complexidade
exponencial, deve, pois, ser devidamente regulamentado, de modo que se
possa proteger a sociedade, uma vez que a sua importância é vital para as
relações no seio social e que tais atos possam ser efetivamente exercido por
aqueles que adquiriram habilitação para fazê-lo, impedindo-se, destarte, a
atuação de profissionais não habilitados para praticá-lo, o que certamente
tem colocado em risco a saúde de inúmeros pacientes.
O ato médico, como qualquer outra atividade, mesmo quando
praticado por pessoa devidamente habitada e preparada, pode ser
desvirtuado, vindo a produz efeitos indesejados aos pacientes seja por erro
do profissional médico; seja por ineficácia da instituição de saúde; seja por
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reação medicamentosa indesejada, seja por outro fator alheio ao ato médico
em si, ou seja, a prestação de serviço médico-hospitalar, por diversas vias,
pode vir a produzir dano ao paciente o que transborda no campo cinzento
da responsabilidade.
3 Erro médico: uma expressão ultrapassada e inconstitucional,
infringência ao devido processo legal
A expressão mais difundida na esfera da responsabilidade médica é
o “Erro Médico”, esta expressão pode ser considerada uma expressão caduca,
obsoleta e juridicamente inadequada.
O “erro médico” enseja a ideia, de plano, de uma prestação de
serviço médico mal sucedida, na qual o paciente, em vez da cura, obtém um
prejuízo à sua saúde ou à sua integridade física, ou mesmo, vem a falecer,
perdendo, assim, o seu dom mais valioso e preciosa que é a vida. Portanto,
a expressão “erro médico” é a desvirtuação do ato médico, pois este deixa de
produzir saúde, vindo a provocar dano ao paciente.
Contudo, entende-se que tal expressão não se mostra a mais
adequada, pois o vocábulo erro, conforme nos mostram os dicionaristas,
deriva do latim error que significa afastamento, seria, pois, o ato ou efeito de
errar; imprecisão, incorreção, ou ainda, “ação inadequada, resultante de um
juízo falso. desvio de uma regra de conduta estabelecida; desregramento”.
(MICHAELIS, 2022), induzindo, assim, a um juízo de imperícia, o que em
muito limita sua abrangência.
Por outro lado, a expressão “Erro Médico” comporta, ao mesmo
tempo, um prejulgamento, pois já se analisa, previamente, o ato médico,
sob o manto do erro, sem que antes se ponderem as condições técnicas que
envolveram a prática médica ou qualquer outro elemento, tem-se a ideia de
que o resultado nefasto necessariamente deve ser causado por erro, ou falha
do profissional médico.
Ocorre que, muitas vezes, essa situação não se coaduna com a
realidade dos fatos, pois a técnica médica, apesar de se propor a produzir
a cura não se obriga a tal resultado, sendo, por outro lado, indispensável
a utilização de todos os meios, do zelo, da prudência e das técnicas mais
modernas e avançadas no sentido de dar ao paciente um tratamento digno e
mais abrangente possível.
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Dessa forma, adequado seria utilizar a expressão Acidente Médicohospitalar (AMH), pois por AMH pode-se entender uma intercorrência
médico-hospitalar imprevisível e não satisfatória, causadora de dano
decorrente de culpa ou não. Desse modo, pode ocorrer sem que haja
necessariamente um erro médico, de modo que aquele abrangeria maior
número de situações do que este, em casos de defeitos na prestação dos
serviços médicos.
Abrange-se no AMH o aspecto culposo da responsabilidade,
deixando-se de lado o enfoque doloso, o qual teria mais significado para
apuração de uma responsabilidade penal, sem prejuízo daquela levantada no
campo civil.
Ocorre que quando um profissional de saúde age dolosamente, ou
seja, com a intenção de praticar o dano ou lesão ao patrimônio jurídico do
paciente e não de praticar a medicina, não há que se falar em AMH, mas sim
em ilícito penal, o qual poderia configurar desde uma simples lesão corporal
até um homicídio, sem prejuízo, como já dito, da competente reparação
cível.
A utilização indiscriminada do termo erro médico implica uma
desvantagem processual para o profissional da área da saúde, pois, o
mesmo já ingressa no processo com a preconcepção de que falhou no seu
procedimento, que errou, que cometeu algum ato de falha técnica, o que
é inaceitável, posto que a presunção deveria, justamente, ser a oposta, ou
seja, a de que agiu de maneira escorreita, posto que cabe àquele que acusa
a produção da prova, pois o autor da ação deve “comprovar suas alegações
quanto a fato constitutivo de direito”, consoante determina o artigo 373 do
Código de Processo Civil.
Há quem defenda, por outro lado, a possibilidade de inversão do
ônus da prova nessa situação, por se tratar a relação médico-paciente, de
uma relação de consumo (SCAPIN, 2013). Entretanto, no que pertine à
produção da prova “o paciente demandante deve provar a culpa por meio do
standard da prova clara e convincente. Já o médico, em eventual flexibilização
do ônus de prova, deve demonstrar a ausência de sua culpa por meio de um
standard de grau mínimo”. (GUEDES, LOPES, 2017).
Desse modo, resta claro, que a expressão “erro médico” é
discriminatória e preconceituosa, pois leva o médico a já se culpabilizar
96

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

pelo mau resultado ocorrido em um determinado procedimento médico.
Isso afronta o Princípio do Devido Processo Legal e coloca em posição de
desvantagem processual o profissional da área da saúde.
Entretanto, a doutrina pátria suscita pouca discussão a este respeito,
sendo o termo Erro Médico ainda amplamente difundido, seja nas obras
doutrinárias, seja nos julgados dos Tribunais. Porém, a ciência do Direito
como uma ciência dinâmica e humana e em constante evolução, não deve
se apegar a expressões dogmáticas, vez que o aprimoramento terminológico
deve ser um dos jatos propulsores de evolução da ciência.
França (1995), no entanto, com sua peculiar propriedade adverte
da necessidade de se distinguir o erro médico do acidente imprevisível e do
mau resultado. Ensina que:
O erro médico, no campo da responsabilidade, pode ser de
ordem pessoal ou de ordem estrutural. É estritamente pessoal
quando o ato lesivo se deu, na ação ou omissão, por despreparo técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos
ocasionais referentes às suas condições físicas ou emocionais.
Pode também o erro médico ser procedente de falhas estruturais, quando os meios ou condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfatória (FRANÇA, 1995, p. 12).

Nesse ponto, o doutrinador supracitado reconhece que o
resultado negativo da prestação de serviço nem sempre decorre da conduta
do profissional da área da saúde, ou seja, intrínseco, pois, pode também
advir de aspectos estruturais, e, portanto, extrínsecos, quando os meios e
as condições de trabalho ofertadas pelo serviço de saúde são precárias ou
insuficientes para evitar o mau resultado.
É imprescindível, portanto, discutir a questão das falhas estruturais,
especialmente, no setor público, que podem conduzir a prejuízos das mais
diversas naturezas aos pacientes. Esse será o tema do nosso próximo tópico.
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4 Erro médico decorrente da falha na prestação do serviço público
de saúde
É possível que o “Erro Médico” decorra da falha estrutural das
instituições de saúde? Esse é mais um aspecto que deve ser abordado quando
se refere ao tema amplo erro médico.
Importante assinalar que quando o mau resultado é procedente
de falhas estruturais, isto é, quando os meios e as condições de trabalho
são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfatória, isso não seria,
propriamente, um erro médico. Percebe-se que, nesse ponto, não há qualquer
imprecisão, incorreção, descuido ou má técnica aplicada no exercício do
profissional da medicina.
O descrédito, especialmente, do serviço público de saúde, o
sucateamento do setor, a implosão daquilo que a Constituição Federal define
como direito social de todo cidadão brasileiro incorrem não raramente em
fator definitivo e, por vezes, até principal e definidor de maus resultados e de
AMH, que, por vezes, se podem confundir com “erros médicos”.
Os hospitais públicos cada vez mais sucateados e desequipados,
muitas vezes impossibilitam aos profissionais uma reação pronta e eficaz
a certas evoluções insatisfatórias nos quadros dos pacientes, o que limita
sobremaneira a possibilidade de ação do médico, ficando este à mercê da
própria sorte.
Diante do quadro atual da saúde no Brasil a possibilidade de
ocorrência de infortúnios médico-hospitalares em decorrência da estrutura
hospitalar incompatível com as necessidades da prática médica mostra-se
enorme. O que coloca muitas vezes o médico numa posição de risco, pois
ao auferir um resultado adverso, este é o principal alvo dos pleitos jurídicos,
quando em diversas vezes o profissional médico é, sim, uma vítima de um
sistema de saúde defasado, desatualizado e despreparado para atender de
forma eficiente a população.
Quando o AMH, ou mesmo o erro, for originário dessas chamadas
“falhas estruturais” o profissional da medicina não poderá ser responsabilizado,
mesmo do ponto de vista funcional, eis que não concorreu para o evento
através da ação ou omissão, imprudência, negligência ou imperícia geradoras
do ato ilícito, arcando o Estado com o ônus da reparação, sendo a instituição
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de saúde pública, ou sendo esta privada, ela mesma pode responder por
eventuais danos que venham a causar em seus pacientes.
É conditio sine qua non que o médico deve ter boas condições
de trabalho e ser remunerado de forma justa a fim de que possa exercer a
Medicina com honra e dignidade, tal como preceitua o artigo 3º do Código
de Ética Médica – CEM, “a fim de que possa exercer a Medicina com honra
e dignidade, o médico deve ser boas condições de trabalho e ser remunerado
de forma justa”.
Igualmente, em face do CEM, é direito do médico “recusar-se a
exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de
trabalho não sejam dignas ou que possam prejudicar o paciente”, conforme
delineado em seu artigo 23.
O problema é que muitas vezes uma atitude do médico no sentido
de recusar-se a atender um paciente ou exercer sua profissão em face da
inadequação da instituição hospitalar pode trazer-lhe graves consequências,
pois em um eventual processo civil indenizatório, tal atitude pode ser
entendida ou interpretada como negligência médica, caracterizando-se a
culpa. No entanto, a culpa deve ser provada por todas as provas admitas
em direito, assim como a ausência dela, em tais casos, também pode ser
comprovada.
Deve, assim, o profissional sempre que as condições mínimas de
trabalho não forem respeitadas, colocando em risco a saúde do paciente,
denunciar, de imediato, ao Conselho Regional de Medicina onde estiver
jurisdicionado. O seu silêncio, além de falta ética, implicará em conivência,
em omissão, com as consequências legais dela decorrentes.
5 Fatores concorrentes para o erro médico
Os fatores concorrentes para o erro médico são aqueles que
contribuem para a geração do erro em si, propriamente dito, ou aumentam
sua incidência ou, ainda, agravam sua expressão, excluída a ação específica
do ato médico ou sua ausência.
As condições extrínsecas à prática do ato médico também devem
ser ponderadas quando se trata de erro médico, pois inegável que o médico,
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em geral, é um profissional bem preparado e habilitado para desempenhar
com propriedade suas funções.
Assim, muitas vezes, fatores que se encontram fora do âmbito do
ato médico em si é que são os realmente determinantes do erro. Por exemplo,
podem-se citar: sono; jornada excessiva de trabalho; vícios; stress; falta de
estrutura hospitalar; formação acadêmica precária; ausência de atualização
profissional, enfim, muitos podem ser os fatores intercorrentes entre o ato
médico e o erro médico, certamente, isso deve ser levado em consideração
para se aferir a efetiva ocorrência de erro, ou simplesmente de um mau
resultado.
Desse modo, quando tais fatores incorrem na prática inadequada
do ato médico, em desacordo com os preceitos erigidos pela ciência médica,
desprovido da necessária perícia, do rigor técnico, se estará diante de um
erro médico.
Gomes enuncia fatores concorrentes para o erro médico, alheios à
própria imperícia, que por si só já pode determinar a ocorrência de um erro
médico:
1 – Condições adversas para o exercício da medicina, desde a
escassez de recursos materiais, o número excessivo de pacientes ou a limitação dos meios de diagnósticos e cura impostos
pelos contratos de medicina de grupo ou seguro-saúde;
2 – O atendimento em massa, das massas desassistidas de baixa renda; um padrão massificado de cunho social adverso. A
medicina a serviço das campanhas ou esmagada nos pequenos
centros médicos localizados em comunidades muito pobres;
3 – O contato mais frequente com o médico desprovido de
recursos adequados na instituição pública; a par da extraordinária dificuldade de acesso ao próprio sistema público ou
privado de alto poder resolutivo;
4 – A formação médica deficiente em nível de graduação. A
inexistência de educação continuada na pós-graduação;
5 – A utilização crescente em medicina de procedimentos de
alta complexidade tecnológica, de difícil controle, além da introdução de procedimentos de alto risco;
6 – A capacitação tecnológica em descobrir o erro médico,
por exemplo: tomografia computadorizada, ecografia, etc.;
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7 – O mercantilismo desvairado e selvagem, por iniciativa
isolada do médico em especialidades rendosas ou em conjunto por meio de cooperativas ou empresas médicas comprometidas com o lucro. É lícito ainda cogitar sobre o estímulo
quantitativo existente na prática dos convênios, forma prevalente de remuneração do ato médico. (GOMES, 2006, p. 2).

Os fatores acima indicados não são os únicos, mas são paradigmas
importantes para o tratamento da questão do erro médico, uma vez que a
falibilidade humana é da sua essência.
6 Considerações finais
Se por um lado o paciente tem o seu direito individual à integridade
física, moral, à vida, etc. Por outro lado, o profissional médico, também tem
o direito de exercer com liberdade o seu ofício e de ver respeitada a sua
garantia fundamental e constitucional do devido processo legal.
Contudo, a esfera de direitos de um se finda com a intersecção com
o direito do outro, deste modo, no momento em que o médico por meio
de sua atividade provoca um dano ao paciente, tem este o direito de ser
ressarcido na proporção do dano causado.
Não se deve esquecer, porém, que a configuração da responsabilidade
civil enseja a presença de certos pressupostos, dentre os quais, no caso do
profissional médico, a culpa, pois sua responsabilidade é, em regra, subjetiva,
constituindo, portanto, o elemento subjetivo – culpa – em requisito essencial
ao dever de indenizar.
Outrossim, se pode analisar e concluir pela inadequação jurídica
da expressão “erro médico”, posto que implica de plano na ideia de uma
incorreção técnica do profissional, o que pode não ter acontecido no
caso concreto. Desse modo, mostra-se mais apropriada processualmente,
juridicamente e tecnicamente a expressão Acidente Médico-hospitalar, pois,
a constituição do erro, já encerra em si mesmo a presunção de culpa, face à
modalidade culposa imperícia, conclui-se, pois, o termo “erro médico” como
gravoso ao profissional e indutor de um juízo de valor de culpa, mesmo
estando esta não configurada ou completamente inexistente.
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Pode-se concluir, também, que a obrigação contraída pelo médico,
no âmbito contratual, é eminentemente de meio, admitindo-se, em algumas
situações particulares, como a cirurgia plástica com fins meramente estéticos,
esta como obrigação de fim.
Conclui-se, ainda, que as demandas que tangenciam a
responsabilidade vêm crescendo a cada dia, seja na órbita dos Conselhos de
Medicina, seja nos tribunais, especialmente na seara civil, onde se constata
um feroz acréscimo das Ações Indenizatórias pautadas na responsabilidade
médica.
Vê-se, por sua vez, que a responsabilidade não se exaure na pessoa
do médico, podendo extrapolar a este, vindo a atingir a equipe médica como
um todo, o médico-chefe, a instituição hospitalar, os convênios ou planos
de saúde, os seguros, ou, até mesmo os gestores das instituições de saúde
e, ainda, o Estado, que responde, em diversos casos, objetivamente, pelo
acidente médico-hospitalar.
Campo muito fértil ainda há para a evolução no presente tema,
pois não se esgotam as variantes na medida em que novos fatos se inserem
na vida social e novos casos chegam aos tribunais, deste modo, o presente
trabalho não esgota o tema, nem assim pretendia, mas o anseio é o de que a
chama continue acesa a iluminar as ideias e as ações dos que campeiam na
direção da harmonia social.
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6 Prós e contras da nova tipologia do dano extrapatrimonial:
dano existencial, dano estético, dano à imagem e dano moral
Alexandre Pereira Bonna1
Sumário: 1 Introdução. 2 Da dicotomia tradicional dano material/dano
moral. 3 da nova proposta de tipologia do dano extrapatrimonial. 4 aspectos
positivos da nova tipologia. 5 aspectos negativos da nova tipologia. 6 considerações finais. Referências.
1 Introdução
Independente de a responsabilidade civil ser subjetiva ou objetiva,
sabe-se que um elemento indispensável para a formação do dever de
indenizar é o dano, sendo inócuo falar em dever de indenizar sem a existência
de prejuízo ou lesão, o qual pode ser material ou extrapatrimonial, haja
vista que a obrigação de indenizar sem a existência de dano descamba no
enriquecimento sem causa, embora seja possível justificar a responsabilidade
civil apenas com a existência do dano-evento2.
É neste pressuposto, o dano, especificamente o dano
extrapatrimonial, que se debruça o presente artigo. Chamado de dano moral
desde a sua solidificação na ordem jurídica brasileira, em 1988, no art. 5º,
1 Doutor em Direito (UFPA, com sanduíche na University of Edinburgh). Professor do Cesupa.
Membro fundador e diretor adjunto do IBERC. Advogado.
2 Para maiores aprofundamentos, ler: LEAL, Pastora do Socorro Teixeira; BONNA, Alexandre
Pereira. Responsabilidade civil sem dano-prejuízo? Revista Eletronica Direito e Política, Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciencia Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 12, n. 2, 2º quadrimestre de
2017. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica.
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incisos V e X da Constituição Federal, parecia ser inequívoco que havia
apenas dois tipos de dano: a) material; b) moral, sendo este último elevado ao
topo do ordenamento jurídico pelo constituinte, fruto do soerguimento do
homem e da sua corolária dignidade, que compõem o substrato axiológico
do constitucionalismo moderno, reviravolta esta que teve o pontapé dado
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Desta forma, o
dano moral deve ser interpretado na Carta Magna de 1988 não apenas por
meio dos incisos V e X do artigo 5º, mas também a partir do art. 1º, inciso
III, que reza que “a República Federativa do Brasil se constitui em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: a dignidade da pessoa
humana”.
Com o inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, a
pessoa humana passou a ocupar o centro do ordenamento jurídico, o que
representou a ponte entre a Constituição Federal e o Código Civil no tocante
ao dano moral, “porque a dignidade humana nada mais é do que a base de
todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.”
(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 88). A partir de então, além dos direitos
patrimoniais, o homem é titular de relações jurídicas que representam valor
atinente à própria natureza humana. Neste viés, os contornos conceituais do
dano moral “devem ser buscados na própria Constituição, ou seja, no art.
5º, V [...] e X [...] e, especialmente, no art. 1º, III, que erigiu à categoria
de fundamento do Estado Democrático “a dignidade da pessoa humana”
(GONÇALVES, 2009, p. 617).
Contudo, tanto a Constituição Federal quanto os artigos 186 e
927 do Código Civil não fixam critérios para a delimitação das hipóteses de
cabimento de reparação dos danos morais, dispositivos estes que são cláusulas
gerais, técnica legislativa caracterizada pela abertura hermenêutica a ter seu
conteúdo preenchido no caso concreto pelo julgador. Contudo, já na década
de 90 começaram a surgir julgados reconhecendo o dano estético (Resp
49.913/RJ, DJ 23.10.1995) e, mais recentemente outras nomenclaturas
ecoaram no campo doutrinário e jurisprudencial, como o dano existencial,
dano temporal e dano à imagem.
Nesta seara, inúmeros juristas passaram a criticar tais novas
nomenclaturas, como verifica-se em: Bolesina (2020), Pamplona Filho e
Andrade Júnior (2015). De outro lado, teóricos de grande envergadura no
campo da responsabilidade civil não só passaram a concordar com algumas
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nomenclaturas, como também a propor lapidações para o seu manuseio,
como infere-se em: Rosenvald (2020), Soares (2009).
A partir da ótica do presente autor, a questão da necessidade ou
não de novas nomenclaturas não possui efeito prático significativo em razão
das balizas de quantificação da indenização do dano extrapatrimonial, as
quais resolvem eventuais injustiças que poderiam inviabilizar nuances
de magnitude danosa. Por outro lado, súmulas, diplomas normativos,
orientações sólidas da jurisprudência e da doutrina talvez apontem para
um caminho sem volta no tocante a novas etiquetas. Assim, o objetivo da
presente pesquisa consiste em investigar a referida proposta, assim como
tecer reflexões sobre aspectos positivos e negativos dela.
2 Da dicotomia tradicional dano material/dano moral
A noção de bem, do latim bene, significa tudo que está em ordem
conforme o Direito, ou seja, aquilo que é bom e adequado para uma
coletividade perseguir; de outro lado, representa a ideia de coisa. Desta feita,
podem ser bens jurídicos tanto elementos corpóreos/materiais (patrimoniais)
quanto elementos incorpóreos/imateriais (extrapatrimoniais), pois ambos
podem ter relevância em relações jurídicas, isto é, bens móveis, imóveis
e direito de crédito, assim como o nome, a honra, a imagem, a liberdade
e a saúde podem sublinhar-se enquanto bens revestidos de juridicidade e
coerção (ZENUN, 1996, p. 63/65).
Desta feita, é possível afirmar que faz parte do patrimônio jurídico
de outrem o respeito e zelo que este deve ter por bens patrimoniais e
existenciais de terceiros, que por consequência, enquanto direitos, estes bens
fazem parte de seu patrimônio jurídico. Seja como for, a efetiva lesão para
fins de gerar a indenização pode atingir um patrimônio material (casa, carro,
relógio, móveis etc.) como extrapatrimonial (vida, liberdade, intimidade,
privacidade, honra, imagem), pois todos esses bens são tutelados pelo Direito
e fazem parte do patrimônio jurídico das pessoas.
No que tange ao dano material, este é classicamente subdividido
em: a) dano material direto ou emergente, quando a lesão ao bem patrimonial
surge imediatamente após a ação do ofensor, como por exemplo em um
acidente de carro; b) dano material indireto ou lucros cessantes, quando a
perda patrimonial se projeta para o futuro, obstaculizando um dano certo e
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esperado segundo a ordem natural dos eventos pretéritos, como por exemplo
na situação de um não cumprimento do dever de fornecer insumos para
uma fábrica, que por causa disso deixou de produzir um mês de seu produto;
c) perda de uma chance, quando a ação do ofensor faz a vítima perder uma
chance séria e efetiva de albergar vantagem econômica, como por exemplo
em um cancelamento de voo que faz o candidato perder a disputa de uma
final de uma campeonato mundial de um esporte. A diferença, em termos
de quantificação, é que nas hipóteses “a” e “b” o valor de indenização é a
totalidade da perda já ocorrida ou futura, ao passo em que na perda de uma
chance o cálculo é proporcional e probabilístico à chance arruinada.
De outro lado, o dano moral ou extrapatrimonial surgirá a partir
da violação de um bem jurídico existencial protegido juridicamente,
especialmente relacionados aos valores destinados à proteção da pessoa
humana, finalidade última do sistema jurídico. Portanto, o dano moral
encontra-se apto a compensar a ofensa a bens componentes da dignidade
humana, podendo ser concebido e conceituado como a afronta à dignidade da
pessoa humana em suas múltiplas manifestações. Por isso, exige a dignidade
humana que se respeitem as decisões pessoais, o projeto de vida que cada
um elege para si, suas vontades, suas livres manifestações (SANTOS, 2015,
p. 12).
Embora comumente se dê ênfase aos bens materiais, não se pode
olvidar que fazem parte do patrimônio de qualquer ser humano aqueles
referidos bens existenciais, que de fato são mais importantes para a plena
realização humana e se assemelham ao que a Nova Escola do Direito
Natural, capitaneada por John Finnis, intitula de bens humanos básicos, que
são valores que se relevam como razões para o agir humano de qualquer um,
valores básicos estes que se forem respeitados ensejam a plena realização ou
felicidade do ser humano (FINNIS, 2007, p. 30/36), chamada de eudaimonia
por Aristóteles, felicitas por Tomas de Aquino e realização humana integral
por John Finnis (2008, p. 85/86). Essa escola defende que não é razoável
viver uma vida individual ou comunitária sem perseguir os referidos bens,
na esteira de que o bem dever ser feito (inclusive os bens humanos básicos)
e o mal evitado (good is to be done and pursued, and bad avoided) (FINNIS,
2008, p. 80).
Acerca de tal linha de pensamento, deve-se precaver quanto a uma
inclinação natural de se afirmar que o dano moral “é a lesão ao patrimônio
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jurídico materialmente não apreciável”, como ensinou S. J. de Assis Neto
(1998, p. 33), porque a aferição de existência do dano moral pergunta não
apenas sobre lesão a um bem jurídico existencial, mas também acerca da
consequência lesiva, uma vez que o bem jurídico patrimonial violado pode
– é raro, diga-se de passagem – trazer uma consequência lesiva existencial,
porque “o dano moral deve ser identificado não pelo bem sobre o qual incidiu,
mas pela natureza final do prejuízo por ele determinado” (SANTINI, 1997,
p. 35).
Nesse sentido, um anel de casamento que alguém carrega consigo
há 20 anos, se for destruído em uma loja de polimento, pode configurar
o dano moral. Em uma primeira essência o anel é um bem patrimonial,
embora a lesão a esse bem material tenha gerado uma consequência lesiva
que transcende o patrimônio e atinge e fulmina os afetos, as lembranças, as
recordações, os sentimentos e os valores morais de uma vida que deposita
imenso valor naquele dito objeto. Em outras palavras, para se caracterizar um
dano indenizável imprescindível a ofensa a um bem existencial juridicamente
protegido, seja na lesão abstratamente considerada, seja na consequência
lesiva, de modo que não é exato que a lesão a um bem patrimonial gerará um
prejuízo apenas patrimonial e que a violação a um bem existencial produzirá
tão somente consequências lesivas morais, como destaca Ramon Daniel
Pizarro:
La realidad demuestra que, por lo general, un menoscabo de
naturaleza extrapatrimonial, puede generear, además del daño
moral, también uno de carácter patrimonial (si, por ejemplo, la
lesión a la integridad sicofísica de una persona repercute sobre
la aptitud productiva del damnificado, produciendo una disminución de sus ingresos). Inversamente, es posible que la lesión a
derechos patrimoniales sea susceptible de causar, al mismo tempo, no sólo daño patrimonial sino también de carácter moral
(incumplimiento de un contrato de transporte, que frustra las
vacaciones o el viaje de luna de miel del acreedor) (1996, p. 39).

No mesmo sentido, discorrem os irmãos Mazeaud e André Tunc
(1957, p. 425):
Suele ocurrir que un mismo hecho lleve consigo a la vez, una
pérdida pecuniaria y un daño moral; tal es, por ejemplo, el caso
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de la herida que disminuye la capacidad para el trabajo en la
víctima y le hace padecer al mismo tiempo algunos sufrimientos.
Con frecuencia también, el perjuicio que afecta a los derechos extrapatrimoniales tiene como contrapartida una pérdida pecuniaria; así, los atentados contra el honor de un comerciante cuando
resultan del hecho de poner en duda su probidad: son susceptibles
de arruinar su negocio.

A partir da noção de interesse inclui-se interesses menores passíveis
de valoração, até mesmo não previstos na ordem jurídica como princípios
expressos, como o afeto, a valorização de crédito e o tempo perdido,
todos como interesses não patrimoniais passíveis de proteção jurídica
por representarem dimensões essenciais para uma vida bem vivida. Nessa
lógica, da divisão clássica dano moral/dano material, o dano moral será a
nomenclatura utilizada para qualquer lesão ou consequência lesiva atinente
as facetas extrapatrimoniais (integridade física, integridade psíquica,
privacidade, honra, imagem, liberdade etc.).
3 Da nova proposta de tipologia do dano extrapatrimonial
Parte da jurisprudência e doutrina pátria, por influência da
experiência italiana, tem criado diversas nomenclaturas de danos à pessoa,
como por exemplo: dano existencial, dano estético, dano à saúde, dano por
tempo perdido, dano por redução da capacidade laboral genérica, dano pelo
custo de manutenção de um filho indesejado, dano pelo rompimento de
noivado, dano de férias arruinadas por falha na prestação de serviço, dano
de brincadeiras cruéis, dano de separação após notícia da gravidez, dano
por abandono afetivo, dano a familiar por lesões físicas no cônjuge ou filho,
dano afetivo por objetos, dano à identidade pessoal, dano pela exposição ao
perigo, dentre outros.
Nelson Rosenvald (2020), após ressaltar que uma das razões
para substituir a expressão “responsabilidade civil” por “direito de danos”
é o fenômeno de proliferação de novos interesses merecedores de tutela,
defende que a fórmula binária dano moral-material é insuficiente para
abraçar o perímetro da responsabilidade civil contemporânea. Dentre os
motivos que justificam a posição do autor estão: a) reforma trabalhista (lei
13.467/2017) reconheceu o dano existencial (Art. 223-B) como espécie do
dano extrapatrimonial; b) súmula 387 do STJ consolida o dano estético como
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espécie de dano extrapatrimonial; c) a própria CF/88, no art. 5º, inciso V,
teria reconhecido que o dano à imagem é espécie da dano extrapatrimonial,
ao prever: “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.
Nessa perspectiva, sustenta que o dano extrapatrimonial é gênero,
que possui quatro espécies: a) dano estético; b) dano existencial; c) dano
à imagem; d) dano moral. O dano estético não se resume ao enfeamento
externo, mas sim se caracteriza como qualquer desequilíbrio corporal
infligido à pessoa. O dano à imagem é identificado a partir da utilização
não autorizada da imagem para fins comerciais. O dano existencial pode ser
conceituado como uma modificação prejudicial relevante na vida de uma
pessoa decorrente de um fato danoso. Por fim, o dano moral se se aplica
de forma residual e por exclusão, se tratando da violação de um interesse
extrapatrimonial merecedor de tutela que não se enquadre em nenhum
dos três tipos anteriores, como o que acontece nos casos de violação à
integridade psíquica, honra, privacidade, tempo útil, perda de ente querido,
etc. (ROSENVALD, 2020).
4 Aspectos positivos da nova tipologia
Esta forma de pormenorização e identificação das ofensas injustas
a bens jurídicos complexos traz grande contribuição em relação ao papel
desempenhado pelos precedentes judiciais3, os quais possuem como carrochefe a promoção de decisões iguais para litígios semelhantes ou análogos,
prestigiando o princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88) e estabelecendo
um padrão melhor de segurança jurídica, na medida em que permite que os
cidadãos saibam de antemão quais condutas em situações específicas são
3 Ao comentar as semelhanças no tratamento do precedente em países de civil law e common
law, Maccormick e Summers (1997, p. 532) acentuam: “a primeira semelhança importante
é que o precedente agora desempenha um papel significativo na tomada de decisão jurídica e no
desenvolvimento do direito em todos os países e tradições jurídicas que nós analisamos. De um jeito
ou de outro, ou o precedente é oficialmente reconhecido como formalmente vinculativo ou apenas
como tendo outra força normativa em algum grau” (Tradução Livre). Em relação a este “algum grau”
(some degree) de força normativa dos precedentes, estes autores constataram - em todos os países de
tradição common law e civil law - a existência um continuum quanto à vinculação do precedente,
havendo apenas uma diferença de grau e não de qualidade no manejo dos mesmos, sendo enganosa a
visão do precedente como algo inócuo em países de civil law. (MACCORMICK; SUMMERS, 1997,
p. 533).
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toleradas ou não pelo Estado-juiz, orientando e planejando um projeto
racional de vida no bojo da referida comunidade política.
Em outras palavras, partindo do pressuposto de que o Direito
é marcado pela vagueza e imprecisão, e que o movimento codificador foi
frustrado por ser impossível a atividade legislativa estabelecer com rigor de
exatidão todas as nuances da multifacetada vida humana, é de bom tom a
tentativa legal, doutrinária e jurisprudencial de esmiuçar e trocar em miúdos
setores e quadras e danos à pessoa humana, facilitando as atuações dos
agentes do Direito e sacramentando certas lesões como indenizáveis.
Nessa linha, sabe-se que há uma patente transgressão à proteção da
pessoa humana no campo do dano extrapatrimonial na prática jurídica, visto
que muitas vezes ofensas a bens extrapatrimoniais são tratadas como mero
dissabor, justamente por desconhecerem a importância e proteção de certos
bens jurídicos. Ademais, há uma prática conhecida e nefasta de o mesmo
juiz/relator/turma estabelecer valores pré-definidos e fabricados para cada
tipo de dano (atraso de voo, inscrição indevida, amputação de membros do
corpo, perda de ente querido, atraso na entrega do imóvel, etc.) como se a
vida humana obedecesse nuances idênticas e mecanicistas, ignorando o real
desequilíbrio injusto sofrido por uma vítima específica. A busca por novas
etiquetas de dano pode realçar uma quantificação mais adequada.
O fenômeno da responsabilidade civil quanto ao dano
extrapatrimonial é melhor manuseado quando são compreendidos os fins
últimos que subjazem o arquétipo jurídico de proteção dos bens existenciais,
envolvidos em um complexo empreendimento de promoção do florescimento
humano e proteção daqueles bens sem os quais não se vive uma vida bem
vivida, cabendo salientar que as novas etiquetas do dano extrapatrimonial
promovem a certificação de determinadas necessidades de florescimento do
ser humano, como por exemplo ocorre com o dano existencial.
Por conseguinte, quando se compreende a finalidade por trás dos
bens existenciais presentes na ordem jurídica, a responsabilidade civil pode
desempenhar melhor o seu papel no estabelecimento de regras de convivência
no bojo de uma sociedade multicultural, complexa, altamente tecnológica,
individualista e de risco, na medida em que diante da imprecisão da
linguagem jurídica o jurista deve adentrar a fundo na ratio desses bens que o
ser humano é titular, de modo a construir que tipo de sociedade pretende-se
viver.
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Destaca-se também que as novas etiquetas do dano extrapatrimonial
facilitam a aferição da magnitude do dano sofrido. Nesse sentido, pela
observação do que normalmente ocorre na sociedade, um juiz é capaz de
captar o grau de ofensa ao bem, muito pelo fato de que ele mesmo já sofreu
na pele situações semelhantes ou imagina o descalabro que é perder uma
parte do corpo, um ente querido, um voo, um projeto de vida etc.
Mais do que nunca está na hora de afirmar que o dano
extrapatrimonial nunca terá uma fórmula cartesiana e uma precisão
matemática, mas, tanto quanto possível é preciso lutar pela edificação de
critérios mais objetivos e parâmetros coerentes com os valores perseguidos
pela ordem jurídica para o reconhecimento do dano moral. Assim, as novas
etiquetas do dano extrapatrimonial, apesar de reconhecerem que a tutela
da pessoa humana é um campo aberto de interesses protegidos, aumentam
o nível de objetividade no trato com essa categoria da responsabilidade
civil, tornando a tarefa de identificar o dano mais didática no bojo de um
Judiciário assoberbado e massificado.
Em verdade, se atravessa um estágio de litigação de massa na qual
os magistrados tentam gerir uma quantidade de processos sobre-humana,
mas isso não pode impedir que se abra mão de estudar a fundo a magnitude
do dano em todas as suas nuances. Aliás, em tempos de crise no bojo de
uma sociedade massificada e individualista só se reforça a busca pela máxima
proteção da pessoa humana e de uma responsabilidade civil levada à sério,
primando por uma leitura humanista, como assevera Pietro Perlingieri,
ensinando que é preciso ler o direito civil não mais sob a ótica produtivista,
mas sim “‘relê-lo’ à luz da opção ideológico-jurídica constitucional, na qual a
produção encontra limites insuperáveis no respeito aos direitos fundamentais
da pessoa humana. As épocas de decadência moral e civil são aquelas nas
quais a justiça civil é a grande derrotada” (1997, p. 4-6).
5 Aspectos negativos da nova tipologia
Há quem critique a adjetivação de danos no Brasil em razão de que
a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X discriminou
apenas a ressarcibilidade dos danos morais, materiais e à imagem, e que seria
problemático multifacetar a dignidade da pessoa humana a partir da criação
de tipos dano para cada ofensa a um dos aspectos da personalidade, “como se
tal expediente fosse sinônimo de maior proteção. Com todo o respeito, não
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parece ser esta a forma mais técnica de se tratar o problema” (PAMPLONA
FILHO; ANDRADE JÚNIOR, 2015, p. 10).
Essa concepção teórica prega um resgate do artigo 5º da
Constituição, defendendo que a adjetivação dos novos danos ofende o
dispositivo constitucional e que “a grande maiorias desses ‘novos danos’
podem (e devem) ser caracterizados como dano moral” (PAMPLONA
FILHO; ANDRADE JÚNIOR, 2015, p. 23), entendendo que a simples
menção de ofensa à cláusula geral de tutela da pessoa humana já é suficiente
para identificar um dano a ser protegido, não sendo preciso adjetivar novos
danos para garantir tutela.
No mesmo sentido, Antônio Jeová Santos discorre que no Brasil
não existe um terceiro gênero de danos, pois, de acordo com a CF/88, ou a
lesão é patrimonial ou moral, não havendo espaço para outra categoria de
dano que não acoberte um dos dois já mencionados. Para o referido autor,
deve permanecer a expressão dano moral para todas as lesões existenciais
à pessoa humana, competindo à doutrina e jurisprudência decantar os
vocábulos, escoimá-los de impurezas e encontrar o seu sentido mais puro e
verdadeiro (SANTOS, 2015, p. 60).
Iuri Bolesina assevera que os danos são de efeito patrimonial ou
extrapatrimonial, explicando que tais categorias são amplas o suficiente para
abraçar todas as possíveis situações dignas de tutela (2020, p. 103). Prossegue,
afirmando que os chamados essas novas etiquetas (dano estético, dano à
imagem, dano existencial, etc.) nada mais são do que reforços argumentativos
para uma situação específica de dano moral. Não seriam assim, exatamente
“novos danos”. Novo pode ser apenas o seu reconhecimento pelo Judiciário:
muda-se a estética, mas seguem sendo os mesmos em essência haja vista
que o ordenamento jurídico brasileiro adota uma cláusula geral de tutela da
pessoa humana aberta, diferente da Itália, onde há uma seleção taxativa de
interesses tutelados (BOLESINA, 2020, p. 104-105).
Outros autores, no campo do direito estrangeiro e na esteira da
experiência francesa, entendem que a expressão “dano moral” serve para tutelar
todos os danos extrapatrimoniais, no sentido de que “se habla así de un daño
moral stricto sensu y un daño moral amplio sensu la integridad corporal y la
salud física. Las lesiones, heridas, contusiones son daños Morales” (RIVERA,
2016, p. 55-56). Desta feita, essa divisão entre interesses extrapatrimoniais
e interesses materiais remonta a cultura jurídica francesa, que consagra um
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modelo de dano moral calcado em uma cláusula aberta de tutela da pessoa
humana (JOSSERAND, 1951, p. 330): “el daño moral puede revestir
también dos aspectos diferentes: una persona puede ser afectada, bien en su
honor, en su reputación [...] bien en sus afectos” (JOSSERAND, 1951, p.
330). Em igual sentido, Muriel Fabre-Magnan (2007, p. 81/93) entende que
os danos se subdividem em “daños patrimoniales-daños extrapatrimoinales
o morales”, assim como Geneviève Viney (2006, p. 30) ensina que os danos
devem ser classificados em “perjuicios económicos puros y las lesiones a los
intereses que no son exclusivamente económicos”.
Outro aspecto de crítica envolvendo a proposta de novas etiquetas
diz respeito ao fato de que os critérios de quantificação do dano moral
já seriam suficientes para projetar a proteção adequada a essas situações
danosas (estético, existencial, imagem, etc.) Assim, uma vez identificado um
interesse existencial digno de proteção em um caso concreto, a mensuração
do quantum indenizatório deve ter harmonia com a magnitude do dano
sofrido pela vítima, de modo a realizar a justiça corretiva propugnada pela
responsabilidade civil.
Nessa linha, os critérios de quantificação buscam eliminar o dano
injusto, nem que seja de forma aproximativa (visto que os bens existenciais
não vendem em prateleiras e não podem ser objeto de entrega de um
bem equivalente), aprofundando a repercussão do dano na vida da vítima
a partir de elementos como: a) gravidade; b) intensidade; c) duração; d)
características pessoais da vítima (sexo, idade, valores, projetos); e) impacto
do dano no desenrolar da vida do ofendido, dentre outros, alguns desses
expostos na pesquisa de Héctor Valverde Santana (2007, p. 21/40).
Um grande desafio na investigação da magnitude do dano moral
é que por se tratar de bens existenciais necessários à integral realização
humana que se manifestam em múltiplas intensidades na vida das vítimas
relacionado ao fato de que para o mesmo dano abstratamente considerado
é preciso reconhecer diferentes valores indenizatórios para pessoas distintas
em razão da magnitude do dano, como por exemplo na diferença que deve
existir na compensação da perda da perna de um escritor em comparação
com a de um esportista. Assim, este autor busca desenvolver critérios para
uma justa quantificação do dano moral: a) Afetação no mundo interior da
vítima ou aquisição de problema psíquicos; b) Afetação na vida familiar
ou nos afazeres domésticos; c) Gravidade do bem jurídico atingido; d)
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Perda de projetos de vida; e) Nível de sofrimento da vítima; f ) Duração do
sofrimento; g) Repercussões no mundo exterior da vítima; h) Quantidade
de bens jurídicos e interesses violados; i) A possibilidade de recomposição/
recuperação do dano.
6 Considerações finais
A presente pesquisa concebe que, de fato, todas as chamadas “novas
lesões” podem ser protegidas juridicamente sob a alcunha de dano moral
eis que se referem a interesses existenciais do ser humano (exemplo: dano
estético, dano existencial, dano à imagem) e, ressalta-se, não há nenhum
prejuízo a esses “novos danos” serem tratados como apenas dano moral, pois
a diferença qualitativa não está na nomenclatura, mas sim nos meandros
fáticos que potencializem uma quantificação adequada à magnitude do
dano.
À título de exemplo, o chamado dano estético na verdade é dano
moral e pode ser chamado assim sem nenhum prejuízo, senão vejamos: um
trabalhador perdeu um braço em uma máquina. No momento de fixar o
valor indenizatório, o juiz pode relevar diversos detalhes que incrementam o
valor da indenização. Pode considerar, além da perda de uma parte do corpo,
a perda ou redução das relações sociais, se era músico ou atleta amador; a
perda do membro do ponto de vista estético a ponto de causar enfeamento
e desgosto; a aflição e dor no momento do dano, mesmo que tenham sido
momentâneos; a perda do prazer de realizar determinadas atividades; a
fulminação de projetos de vida. E, com isto, alcançará um valor justo de
indenização, sem a necessidade de subdividir as diversas nuances danosas.
Isto é dano moral, que pode compreender, para fins de quantificação
todos os meandros que acentuem a intensidade e magnitude do dano,
sem precisar chamar de dano estético, dano pela perda de ente querido ou
dano pelo rompimento do casamento. Trata-se, ao fim e ao cabo, de dano
moral e não há nenhum prejuízo em ignorar tais nomenclaturas, exceto
pelo valor que as mesmas possuem no que tange ao sistema de precedentes,
especialmente no atual cenário do direito processual civil, que elencou, no
art. 927 do Código de Processo Civil (Lei Federal n. 13.105/2015) um
rol de decisões judiciais com força vinculante e obrigatória. Contudo, este
trabalho entende que não existe muita relevância prática no desbravamento
sobre qual lado está certo nesse debate, visto que o grande papel do jurista
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da responsabilidade civil é lutar pelo aprofundamento na identificação de
danos injustos em múltiplas situações concretas. Isso é o mais importante.
Por exemplo, no Brasil diversas lesões são reconhecidas como danos
morais indenizáveis sem apelar para nenhum outro tipo de nomenclatura
específica, como nos exemplos a seguir relacionados à inscrição indevida em
cadastro de restrição de crédito4; à acidente de consumo5; à morte de ente
querido6; à extravio de bagagem7; à falha na prestação de serviços bancários,

4 “A própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. Trecho do acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo n. 1.379.761/SP, de
Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, com publicação em 30/03/2011).
5 “dgVcc343eeweerifica-se, in casu, que se trata de defeito relativo à falha na segurança, de caso em
que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o
consumidor a um perigo iminente (defeito na mangueira de alimentação de combustível do veículo,
propiciando vazamento causador do incêndio) (Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 575469/RJ, de Relatoria do Ministro Jorge Scartezzini, com
publicação em 06/12/2004).
6 “Os parentes próximos do falecido podem cumular pedidos de indenização por dano material
e moral decorrentes da morte. [...] Assim, são perfeitamente plausíveis situações nas quais o dano
moral sofrido pela vítima principal do ato lesivo atinjam, por via reflexa, terceiros como seus familiares
diretos, por lhes provocarem sentimentos de dor, impotência e instabilidade emocional. É o que
se verifica na hipótese dos autos, em que postulam compensação por danos morais, em conjunto
com a vítima direta, seus pais, perseguindo ressarcimento por seu próprio sofrimento, decorrente da
repercussão do ato lesivo na sua esfera pessoal, eis que experimentaram, indubitavelmente, os efeitos
lesivos de forma indireta ou reflexa, como reconheceu o Tribunal de origem, ao afirmar que, “embora
tenha sido noticiado na exordial que o acidente não vitimou diretamente os pais da vítima, os mesmos
apresentam legitimidade para pleitearem indenização, uma vez que experimentaram a sensação de
angústia e aflição gerada pelo dano à saúde familiar. Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 1.208.949/MG, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui,
com publicação em 15/12/2013.
7 “Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre
da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de
tais fatores”. Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental
no Recurso Especial n. 442487/RJ, de Relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, com
publicação em 09/10/2006.
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de telefonia, internet e TV à cabo8; à assédio moral9, à atraso de voo10; à
atraso na entrega de empreendimento imobiliário11; à cobrança de dívidas
inexistentes12, à negativa de cobertura de plano de saúde13, dentre outros.
8 “O envio de cartão de crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do
Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos decorrentes das
providências notoriamente dificultosas para o cancelamento cartão causam dano moral ao consumidor,
mormente em se tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de idade à época dos
fatos, circunstância que agrava o sofrimento moral”. Trecho do acórdão do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do 1.061.500/RS, de Relatoria do Ministro Sidnei Beneti, com publicação em
04/11/2008.
9 “Juridicamente, em apertada síntese, o assédio moral pode ser considerado como um abuso
emocional no local de trabalho, de forma maliciosa, sem conotação sexual ou racial, com o fim
de afastar o empregado das relações profissionais, por meio de boatos, intimidações, humilhações,
descrédito e isolamento. Na questão dos autos, a autora afirma (fls. 08/09) que ‘era constrangida
e obrigada a não se utilizar do banheiro para qualquer propósito, somente no horário estabelecido
pelas reclamadas’. [...] É mediante a liberdade que o homem promove suas escolhas, adota
posturas, sonha, persegue projetos e concretiza opiniões. Contudo, o espectro de abrangência
das liberdades individuais encontra limitação em outros direitos fundamentais, tais como a
honra, a vida privada, a intimidade, a imagem. [...] Caracterizado, pois, o assédio moral, inconteste
que a autora estava sujeita à pressão psicológica, atingindo seus direitos personalíssimos. Devida a
respectiva indenização”. Trecho do voto do Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, da
do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Agravo Interno em Recurso de Revista 693558.2010.5.01.0000, com acórdão publicado em 07/04/2011.
10 “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de
seu causador opera-se in re ipsa” (Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 299.532/SP, de Relatoria do Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, com
publicação em 23/01/2009).
11 “No caso concreto, desponta estreme de dúvida que o principal atrativo do projeto foi a sua
divulgação como um empreendimento hoteleiro - o que se dessume à toda vista da proeminente
reputação ostenta nesse ramo -, bem como foi omitida a falta de autorização do Município para
que funcionasse empresa dessa envergadura na área, o que, à toda evidência, constitui publicidade
enganosa, nos termos do art. 37, caput e § 3º, do CDC, rendendo ensejo ao desfazimento do
negócio jurídico, à restituição dos valores pagos, bem como à percepção de indenização por lucros
cessantes e por dano moral” (Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n. 1.188.442/RJ, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, com publicação em
05/02/2013).
12 “Nas peculiaridades da espécie, o bloqueio de linha de celular decorrente da cobrança indevida
de fatura já quitada enseja ofensa moral” (Trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 590753/RS, de Relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, com
publicação em 13/09/2004).
13 “a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito” (Trecho do acórdão do Superior Tribunal de
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Por fim, se de um lado as novas etiquetas alertam o julgador
sobre facetas danosas solidificadas, facilitando o trabalho dos profissionais
do Direito, de outro talvez provoquem insegurança jurídica no trato do
dano extrapatrimonial, abrindo margem para uma infinidade de novas
nomenclaturas, perdendo de vista a grande importância de trabalhar e
lapidar os critérios de quantificação, comprometidos com uma investigação
séria acerca do descalabro que a vítima sofreu.

Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 657717/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
com publicação em DJ 12/12/2005).
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7 Um panorama sobre a responsabilidade civil por danos na
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Responsabilidade civil na medicina à distância. 4.1 Profissionais Liberais.
4.2 Acidente de Consumo. 4.3 Vício de qualidade por inadequação ou por
desconformidade. 5 Considerações finais. Referências.
1 Introdução
Os avanços tecnológicos, impulsionados pela quarta revolução
industrial, alteram significativamente as relações sociais e possibilitam a
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interação entre diversos aparelhos, sensores e pessoas, afetando todas as
dimensões da vida humana, transformando a sociedade e modificando a
forma de tomar decisões nas esferas pública e privada (FRIEDMAN, 2017;
SCHWAB, 2016; MAGRINI, 2019).
Essas inovações ingressam no cotidiano da medicina tradicional,
que incorpora a tecnologia em sua prática por meio da chamada “Saúde
Digital”, com atendimento à distância ao paciente. De forma versátil, a
“Saúde Digital é aplicada na gestão de saúde - telessaúde; no atendimento
clínico - telemedicina; e pelo cidadão pelo uso de smartphones e smartwhatchs,
entre outros dispositivos de Internet das coisas (IoT)3.
A Saúde Digital, promessa de promoção da saúde universal e
social, tem como escopo a otimização de recursos e a maior assertividade e
agilidade no atendimento ao paciente. No entanto, essa quebra de paradigma
no atendimento médico-paciente, ocasionado principalmente pela migração
do ambiente analógico para o meio virtual, apresenta novas preocupações
na prática médica com possíveis repercussões no plano da responsabilidade
civil.
No presente trabalho, partindo-se da análise da transformação na
área da saúde, investigam-se os riscos da prática médica à distância e suas
repercussões no plano da responsabilidade civil. Para alcançar os objetivos
da pesquisa, o método escolhido é teórico dogmático, que consiste no
levantamento bibliográfico e legislativo a respeito do tema, recorrendo,
eventualmente, à exemplificação com fatos divulgados pela mídia ou
apreciados pela Justiça.
2 Saúde em transformação
A transformação em matéria de saúde é ampla e abrange tanto seu
conceito, como a própria relação entre médico-paciente e a forma de seu
tratamento. No que se refere ao conceito, a saúde transcende a antiga ideia
3 A esse respeito, confira-se: RIBEIRO, José Mendes. Saúde digital: um sistema de saúde para o
século XXI. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2019. p. 35-42; SCHAEFER, Fernanda.
Telemática em saúde e sigilo profissional: a busca pelo equilíbrio entre privacidade e interesse social.
Curitiba: Juruá, 2010. p. 82; SCHAEFER, Fernanda. Procedimentos médicos realizados à distância e o
Código de Defesa do Consumidor. 1ª reimpr. Curitiba: Juruá, 2009; MAGRINI, Eduardo. Entre dados
e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Obra citada, p. 19-25.

127

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

de não estar doente para compreender, conforme definição da Organização
Mundial da Saúde (OMS), “um estado de completo bem-estar físico, mental
e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades” (WHO, 1948).
Quanto a alteração da relação médico-paciente, desvincula-se da
noção paternalista em que o médico é detentor do conhecimento e responsável
pela tomada de decisão para adotar-se a concepção de coparticipação do
paciente, sendo-lhe assegurado o direito à informação, adequada e esclarecida
quanto ao seu estado de saúde e as opções de tratamento, garantindo-lhe o
direito de optar pelo tratamento que entender mais adequado e até mesmo
de recusar os tratamentos propostos (KFOURI NETO, 2018. p. 46-48).
No que se refere ao tratamento de saúde, o progresso é espantoso.
Parte-se do arcaico uso de magia e de superstição para enfrentamento de
doenças, baseada no empirismo, para o emprego de biotecnologias que, por
diversos métodos e embasada na compreensão do corpo humano, possibilitam
a prática médica de precisão (SCHAEFER, 2013; SCHESTATSKY, 2020).
Outra transformação no atendimento à saúde, objeto do presente
estudo, está na migração do meio analógico para o digital. No primeiro, o
atendimento é presencial, em consultórios e o diagnóstico é elaborado pelo
próprio médico. No segundo, que sofreu exponencial expansão causada pela
pandemia da Covid-19, as consultas são realizadas por videoconferência,
os diagnósticos elaborados por máquinas e as cirurgias são realizadas
por intermédio de robôs autônomos ou não (FALEIROS JUNIOR;
NOGAROLI; CAVET, 2020).
A digitalização da saúde permite maior acurácia no diagnóstico e no
tratamento, em decorrência da massiva coleta de dados (FRIEDMAN, 2017,
p. 74), bem como permite o atendimento remoto, on time ou assíncrono,
ao paciente. No entanto, esse “admirável mundo novo” não é acompanhado
pela sua normatização, em muitos casos, o que acarreta conflitos éticos na
atuação médica e gera dúvidas quanto às obrigações e às responsabilidades
de cada agente.
Assim, para melhor compreensão sobre a medicina aplicada
à distância, sobre os possíveis riscos e, consequentemente, sobre suas
repercussões na responsabilidade civil, passa-se a expor, de forma breve, a
respeito das modalidades da telemedicina.
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2.1 A telemedicina e suas modalidades
Como se narrou na introdução do presente artigo, a medicina
praticada à distância não está restrita ao emprego da telemedicina. No
entanto, por estar diretamente relacionada ao atendimento clínico e
individualizado ao paciente, o presente trabalho restringirá a abordagem a
esta.
A telemedicina é a oferta de serviços relacionados à saúde por meio
de recursos avançados de informática e telecomunicações e tem como fator
essencial a relação à distância entre médico e paciente, com o intuito de
promover o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de doenças (WHO,
2005). Na definição de Alexandre Libório Dias Pereira, “A denominada
telemedicina consiste na prestação de serviços de saúde por meio de
tecnologias da informação e da comunicação, em que o profissional da saúde
e o paciente não estão presentes fisicamente no mesmo local” (PEREIRA,
2021).
A “Declaração de Tel’Aviv” (1999), que é o primeiro documento
oficial contendo orientações e diretrizes gerais para o emprego da telemedicina,
elaborado pela Associação Médica Mundial, traz a seguinte definição em
seu item 1: “A telemedicina é o exercício da Medicina a distância, cujas
intervenções, diagnósticos, decisões de tratamentos e recomendações estão
baseados em dados, documentos e outra informação transmitida através de
sistemas de telecomunicação”.
No Brasil, após longo período de incerteza pela concisa
regulamentação, a telemedicina passou a ser regulamentada pela Resolução
2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM) (BRASIL, 2022, p.
227), que, em seu artigo 1º, a define, como “o exercício da medicina mediado
por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDICs), para
fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doença e lesões, gestão
e promoção da saúde”, advertindo, em seus considerandos sobre a existência
de “problemas éticos e legais” e avaliação pelo médico quanto ao método
adequado as necessidades do paciente.
O ordenamento jurídico, suprindo a omissão da regulamentação
anterior4, prevê, basicamente, as modalidades descritas pela Declaração
4 Ver Resolução nº 1.643/2002 do CFM.
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de Tel Aviv (1999), a constar: a) Tele assistência, modalidade que permite
uma avaliação da situação clínica e eventual adoção de providências de
emergência no atendimento ao paciente remoto, por meio de dispositivos,
tais como telefones ou detectores; b) Tele vigilância, também designada de
tele monitoramento, modalidade que permite por meio de dispositivos a
transmissão em tempo real de dados clínicos do paciente, o que possibilita a
eventual adaptação medicamentosa e avaliação da evolução do tratamento;
c) Tele consulta, modalidade que permite a consulta não presencial, por
intermédio de plataforma ou outros mecanismos de telecomunicação, sem
que haja contato direto entre o médico e o paciente ou acompanhamento
de profissional da saúde; d) A interação entre dois médicos, que no Brasil é
denominada Tele interconsulta, é o atendimento por meio de um médico
presente com auxílio remoto de outro médico especialista na área que, a
exemplo da tele consulta, pode ocorrer por meio de qualquer mecanismo de
telecomunicação; e) Tele intervenção, que no Brasil é dividida em 02 (duas)
categorias, a Tele Diagnóstico que consiste em elaboração de exames médicos
por transmissão de imagens e dados para emissão para a emissão de laudo
ou parecer; e a Tele Cirurgia que consiste em procedimentos cirúrgicos, por
meio remoto, com auxílio de robôs. Além dessas modalidades, a Resolução
inova ao prever a Tele triagem, que consiste na avaliação ambulatorial de
paciência para o seu direcionamento a especialista.
Assim, a Saúde Digital ingressa no dia a dia da atividade médica
pelas diversas modalidades da telemedicina, desde consultas por telefone
e videoconferência, orientações por plataformas, cirurgias à distância, de
acordo com o grau de complexidade e da necessidade da instituição de saúde
e das comunidades a que se destina.
3 Benefícios e riscos na saúde digital
A medicina à distância, assim como a medicina praticada de
forma convencional, apresenta benefícios e riscos que são próprios da
atividade médica, em especial pela complexidade do corpo humano e as
particularidades ligadas às condições subjetivas e genéticas do paciente
(KFOURI NETO, 2018, p. 51-54).
No entanto, a adoção da Saúde Digital desponta como alternativa
para solução das limitações causadas pelo atendimento presencial,
possibilitando o acesso universal à saúde, na medida em que diminui
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barreiras geográficas e econômicas e permite o atendimento ao paciente
com dificuldade de locomoção física, isolados ou em zonas de difícil acesso,
bem como o atendimento especializado em regiões com baixa densidade
demográfica e sem corpo clínico adequado (GARCIA, 2017. p. 65-90).
Outro benefício associado à digitalização da saúde é a redução dos
custos operacionais, em virtude da diminuição das visitas médicas motivadas
por pseudo-emergências, o que proporciona mais eficiência e maior
dinamismo ao atendimento a pacientes enfermos. Além disso, a digitalização
da saúde auxilia na mitigação dos riscos de infecção em pacientes sadios, na
medida em que reduz a circulação de pessoas em ambientes hospitalares.
Destaca-se que a telemedicina teve sua utilização estimulada pela Lei
nº 13.989/2020, com registros de sua aplicação como medida eficaz e
recomendada para a prevenção contra a disseminação da pandemia causada
pela Covid-19 (SCHAFER, 2009; NOGAROLI, 2020).
Apesar dos inúmeros benefícios, existem aspectos negativos
relacionados ao emprego da telemedicina, notadamente o problema ético
da despersonificação da relação médico-paciente e a massificação da prática
médica (PEREIRA, 2004. p. 554).
Além disso, o emprego da telemedicina acrescenta outros riscos
àqueles que se fazem presentes no atendimento médico, com reflexos no
campo responsabilidade civil por danos. Sem prejuízo de outras hipóteses, os
danos podem ocorrer por violação ao dever de privacidade e confidencialidade,
por infringência ao dever informação e de autodeterminação e por falha dos
equipamentos utilizados para o atendimento.
3.1 Privacidade e Confidencialidade
Na área médica, as noções a respeito de privacidade e
confidencialidade decorrem do próprio exercício da atividade que exige um
diálogo participativo entre o paciente e o profissional de saúde (DANTAS;
NOGAROLI, 2020), envolto em sigilo, com a coleta de diversos dados
pessoais e clínicos, para a adequada prestação de serviço à saúde.
A proteção da privacidade e da confidencialidade tem origem
no dever de sigilo que permeia a prática médica desde os primórdios da
Humanidade. Conforme formulação do juramento de Hipócrates (Grécia,
século V, a.C), “[...] aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão
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e no convívio da sociedade, que não seja preciso divulgar, eu conservarei
inteiramente em segredo”. Esse dever permanece atual e é reforçado pelo
Código de Ética Médica Brasileira, entre os princípios fundamentais e como
um dos deveres específicos que norteiam a atividade médica5. Essa proteção
também encontra amparo em diversas normas esparsas, dentre estas destacase a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), a Lei de Saúde Mental (Lei nº
10.216/2001) e, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de dados (Lei
nº 13.709/2018).
Ocorre que, na Saúde Digital, a confidencialidade e a privacidade
ganham maior relevo e preocupação, em decorrência da transferência dos
registros de dados pessoais e clínicos do paciente de prontuários médicos
analógicos, com acesso restrito por número limitado de pessoas, para um
ambiente virtual, em rede e hiper conectado. Isso aumenta a exposição
dos dados e, por conseguinte, exige uma adequação de protocolos para o
tratamento de dados sensíveis e segurança da rede e de sistemas (PEREIRA,
2021).
Além disso, com o implemento de novas tecnologias, o corpo
humano passa a ser monitorado de forma constante e eficaz, transformando
a silhueta do indivíduo, que até então era um vulto, em uma imagem com
contornos nítidos e requinte de detalhes COLOMBO; FACCHINI NETO,
2019), o que permite traçar o perfil do paciente e, consequentemente,
desperta interesse mercadológico dessas informações6.
Não há como ignorar que os dados pessoais de saúde e genéticos
têm utilidades que ultrapassam a esfera privada dos direitos da personalidade
e alcançam contornos de interesse público no que se refere à promoção de
políticas públicas pelo Estado, o que é reforçado pela Portaria nº 1.768/2021
5 Capítulo I – Princípios fundamentais, item XI - O médico guardará sigilo a respeito das informações
de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em
lei. Ver também os arts. 73 a 79 e 85 (Código de Ética Médica. Resolução CFM nº. 1.931/2009.
Disponível em: http://www.cfm.org.br. Acesso em: 13/08/2021).
6 SCHAEFER, Fernanda. Telemedicina e proteção de dados de saúde. p. 123-147. In: CORREA,
Felippe Abu-Jamra. Diálogos entre Direito e Medicina: estudos em homenagem ao CRM/TO.
Curitiba: Instituto Memória, 2019. A respeito da exploração econômica dos dados pessoais, consultese: ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova
fronteira do poder. Trad.: George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020, p. 133; PASQUALE,
Frank. The black box society: the secret algorithms that control Money and informacion. Cambridge:
Harvard University Press, 2016, p. 3-9.
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do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021, p. 45). A par disso e com o intuito de
evitar formas de controle político, social e econômico que possam conduzir
a incipientes modelos de discriminação e exclusão, a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais confere a esses dados um elevado grau de proteção, sendo
seu tratamento, em regra, vedado, nos termos do artigo 11º da lei (COSTA,
2021).
Como exposto, apesar da riqueza de normas protetivas da
privacidade e da confidencialidade na área médica, a digitalização da saúde,
por estruturar os dados genéticos e de saúde do paciente em rede, expõe a
riscos de quebra desses deveres inerentes da relação médico-paciente pelo
acesso por terceiros não autorizados, pelo desvirtuamento de sua finalidade,
pelo vazamento ou pelo sequestro de dados (SCHULMAN; CAVET, 2021,
p. 875-899), com consequente repercussão na responsabilidade civil.
3.2 Do Consentimento
Autodeterminação

Livre

e

Esclarecido:

Informação

e

Na prática médica atual (convencional ou à distância), o
consentimento informado, livre e esclarecido, consiste no dever do médico
de prestar as informações precisas, adequadas e completas sobre os riscos,
os benefícios e as alternativas de um tratamento que propicie uma escolha
livre e esclarecida pelo paciente (TELES; PEREIRA, 2020). Portanto,
o consentimento informado, de acordo com Débora Gozzo e Isadora
Pagliari, consagra o direito à informação acompanhado do direito correlato
de autodeterminação do paciente quanto a direção de seu atendimento
(GOZZO; PAGLIARI, 2020).
No Brasil, no que pese a inexistência de legislação federal específica
sobre o tema, há normas esparsas que resguardam o direito do paciente
em dar seu consentimento, de forma livre, voluntária e esclarecida, sendo
vedada a imposição ao tratamento à saúde ou à intervenção cirúrgica, salvo
nos casos em acarretem risco à saúde pública (SOARES, 2021. p. 16-20).
Inclusive, é dever do médico, nos termos do artigo 22 do Código de Ética
Médico (2009), assegurar a obtenção do consentimento informado do
paciente, assim como a regularidade do atendimento realizado.
Com a mudança de paradigma no atendimento médico do analógico
para o digital, o consentimento detém algumas peculiaridades, uma vez
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que o contato remoto pode comprometer a compreensão dos conteúdos
transmitidos entre médico e paciente, bem como dificultar a percepção
do profissional sobre as condições psíquico-intelectuais do paciente, o que
pode acarretar na invalidade do consentimento (SOARES, 2021). Isso
porque a compreensão sobre o atendimento e a capacidade do paciente em
tomar as suas próprias decisões, em especial aquele enfermo, é fundamental
para assegurar a sua autonomia (SOARES, 2021). Preocupação esta que é
reforçada pela regulamentação da telemedicina7 (BRASIL, 2022, p. 227).
Outro aspecto refere-se aos diversos fatores aleatórios e os riscos
inerentes da própria tecnologia, o que exige que o termo de consentimento
detalhe os benefícios, os riscos e as limitações da modalidade de telemedicina
adotada. Conforme sugerem Miguel Kfouri Neto e Rafaella Nogaroli,
na telemedicina, o consentimento deve conter informações sobre a
possibilidade de falha de conexão com a internet ou do equipamento; a
existência de um time delay; de riscos decorrentes de falha de software ou da
própria tecnologia; a possibilidade de acesso ilícito por terceiros de dados do
paciente; e a eventual necessidade de conversão em ato presencial (KFOURI
NETO; NOGAROLI, 2020).
Nota-se, portanto, que o consentimento informado, livre e
esclarecido, independente se o atendimento médico se dá de forma presencial
ou remota, decorre de deveres anexos da prestação principal do profissional
médico e, por ser direito autônomo, a sua inobservância resulta em afronta
à boa-fé objetiva e consequente dano “informativo” (MIRAGEM, 2015, p.
587-588).
3.3 Falha no Equipamento e Comunicação
Por último e não menos importante, estão os problemas de ordem
estrutural, tais como a (in)estabilidade do sistema tecnológico, a resistência

7 Artigo 15. O paciente ou seu representante legal deverá autorizar o atendimento por telemedicina
e a transmissão das suas imagens e dados por meio de (termo de concordância e autorização)
consentimento, livre e esclarecido, enviado por meios eletrônicos ou de gravação de leitura do
texto com a concordância, devendo fazer parte do SRES do paciente. Parágrafo único. Em todo
atendimento por telemedicina deve ser assegurado consentimento explicito, no qual o paciente ou seu
representante legal deve estar consciente de que suas informações pessoais podem ser compartilhadas
e sobre o seu direito de negar permissão para isso, salvo situação de emergência.
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a mudanças organizacionais e comportamentais (CAPITÃO; LEITE;
ROCHA, 2008).
Uma hipótese bastante factível é de o atendimento ser interrompido
ou prejudicado por falha dos equipamentos utilizados, por queda de energia
ou por queda da Internet, causando danos ao paciente. Em regra, as falhas e
as oscilações desse tipo configuram inconvenientes, em regra, contornáveis,
mas há situações que podem resultar em graves prejuízos para o paciente,
por exemplo em se tratando de emergência, vindo o paciente a óbito porque
o médico não conseguiu realizar adequadamente o atendimento.
Outro fator importante é que, na Saúde Digital, os dados de
pacientes são inseridos por pessoas, mas também de forma automatizada,
o que pode comprometer a segurança e confiabilidade da informação, além
de problemas quanto ao sistema e ao acesso à informação (bugs, ataques de
ransomware, dentre outros) (GOIS, 2021).
4 Responsabilidade Civil na Medicina à Distância
A prática da medicina é ciência complexa, com resultados aleatórios
(KFOURI NETO, 2018, p. 53) e, portanto, cenário propício para a
ocorrência de danos de diversas ordens, sobre os quais pode incidir as regras
jurídicas da responsabilidade civil. No entanto, a prática da Saúde Digital,
acrescenta novos contornos e, por conseguinte, novas possibilidades de danos
relacionados com essa modalidade específica de medicina intermediada pela
tecnologia.
4.1 Profissionais Liberais
Na Saúde Digital, tal como no atendimento presencial, o médico
deve pautar-se dentro dos limites do Código de Ética Médica, seguindo os
padrões normativos e éticos usuais (BRASIL, 2020). Portanto, independe da
forma de atendimento (analógico ou digital), a relação médico-paciente, de
natureza contratual, configura-se como uma obrigação de meio, em regra.
Logo, não há o dever de um resultado específico, mas de um agir diligente,
exigindo-se a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia)
para gerar o dever de reparar (BRAGA NETO, 2019).
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Não se olvida que a diligência médica, em um ambiente virtual,
frente a ausência de exame presencial físico exige novas habilidades do
profissional e um dever de cautela redobrada quanto a condição do paciente,
com adoção de novos protocolos clínicos, a fim de garantir a bem-estar do
paciente. Nesse diapasão, oportuno destacar que, para a responsabilização
civil, não há gradação de culpa, bastando que exista um ilícito civil, dano e
o nexo causal entre estes (BRAGA NETO, 2019, p. 1322).
No que se refere a dano decorrente de ato essencialmente médico
cometido por empregado de clínica ou hospital, aplica-se a regra do art. 932,
III, do Código Civil, estes são solidários entre si, sendo a responsabilidade
civil de natureza objetiva, que não se confunde com culpa presumida,
devendo a vítima comprovar somente o dano e o nexo de causalidade8.
Já para médico que atue nas dependências, sem vínculo com a clínica ou
hospital, a solidariedade entre estes depende de comprovação da relação de
subordinação, inclusive com base na teoria da aparência9.
No que tange ao atendimento médico realizado no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que, nesses casos, a responsabilidade
recai sobre o Estado, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
cabendo ação de regresso contra o profissional que causou diretamente o
dano, mediante comprovação de sua culpa (MIRAGEM, 2015). Registrase, desde logo, que o Superior Tribunal Federal, no julgamento do Tema
940, declarou a ilegitimidade do médico em figurar em demanda que vise a
reparação por danos advindo de eventual erro médico10.

8 Sérgio Cavalieri Filho explica que a responsabilidade médico/hospitalar deve ser examinada por
dois ângulos distintos: a responsabilidade decorrente da prestação de serviços pelo médico como
profissional liberal e a decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 431). No
mesmo sentido, confira-se: “A responsabilidade civil dos médicos é subjetiva, depende de culpa. Quer
apliquemos o Código Civil, quer apliquemos o CDC, a solução, na matéria, é a mesma” (FARIAS,
Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito civil:
v. 3: responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 746).
9 A respeito da teoria da aparência, confira-se: KÜMPEL, Vitor Frederico. Teoria da aparência no
Código Civil de 2002. São Paulo: Método, 2007, passim.
10 STF. Recurso Extraordinário nº 1027633. Relator Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
14/08/2019, Processo Eletrônico de Repercussão Geral – Mérito. Diário da Justiça Eletrônico nº
268, Divulgação 05/12/2019, publicado em 06/12/2019.
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Já no que se refere a responsabilidade civil por fato de terceiro (CF,
art. 37, § 6º, no que se refere ao Estado; CC, art. 932, III, quanto aos
particulares), a demonstração do nexo de causalidade passa necessariamente
pela comprovação do erro de conduta do profissional, havendo, pois, uma
combinação entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva (KFOURI
NETO, 2018, p. 130).
Disso resulta que a responsabilidade civil erro essencialmente
médico na Saúde Digital demanda comprovação do erro de conduta, tanto
nos casos de responsabilidade subjetiva do profissional liberal quanto nas
hipóteses em que o dever de indenizar recaia sobre o empregador ou sobre
o Estado.
4.2 Acidente de Consumo
Cumpre adicionar que os danos que ocorrem em ambiente de
telemedicina nem sempre se caracterizam como erro médico, em sentido
próprio. Tendo em vista a intermediação da tecnologia na prática da atividade
médica, os danos podem estar relacionados a falhas dos equipamentos
utilizados pelo profissional, falhas nos serviços de fornecimento de energia,
de telefonia e de internet etc.
No que tange a falha do equipamento, sejam estes inteligentes (I.A)
ou não, nos parece que aplicar-se-á a responsabilidade objetiva e solidária
entre o fabricante e aqueles que fazem uso destes equipamentos, por força
dos artigos 927, 931, ambos do Código Civil e 12 do Código de Defesa
do Consumidor, desde que, comprovado o efetivo dano (ROSENVALD;
GODINHO, 2019, p. 29-30). Portanto, não se admitiria que o médico,
hospital ou clínica subtraia-se do dever de reparar, sob alegação de falha
no equipamento. Valendo-se desta, quando muito, como mitigação do
quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
Já no que se refere a falhas de fornecimento de energia, de telefonia
e internet, nos parece que se ingressa na categoria dos casos fortuitos;
porém, trata-se de fortuitos externos, sem vinculação à atividade e ao serviço
fornecido pelo médico ao paciente. Diante disso, evidencia-se a regência
pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, I, rompendose o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar. Ressalva-se,
porém, a falha decorrente de conduta do médico, como por exemplo a falta
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de energia motivada por defeito da instalação elétrica da clínica ou por
inadimplemento perante a companhia de energia.
Em resumo, havendo prejuízo para o atendimento ao paciente em
razão de falha nos equipamentos utilizados ou nos serviços de fornecimento
de energia elétrica, de internet e de telefonia, a responsabilidade do médico
é objetiva e se rege pelo Código de Defesa do Consumidor.
4.3 Vício de qualidade por inadequação ou por desconformidade
Em outros casos, o dano pode decorrer de violação de deveres
correlatos à atividade médica propriamente dita, como a violação ao dever de
privacidade e confidencialidade e ao dever informação e autodeterminação.
Conforme foi exposto no item anterior, a privacidade e a
confidencialidade são verdadeiros dogmas que se impõem ao exercício da
atividade médica que, quanto a este aspecto, pode ser equiparada a um
sacerdócio. As informações confidenciadas entre médico e paciente se
submetem ao sigilo por dever ético confessional do profissional de saúde.
Bem, por isso, o atendimento médico é regido pela confiança que o paciente
deposita em seu médico, certo de que o que foi dito em consulta não será
alcançado pela curiosidade alheia. A esse respeito, a jurisprudência tem
firmado o entendimento de que a quebra de sigilo profissional gera dano
moral in re ipsa e caracteriza o dever de indenizar.11
A violação ao dever de sigilo pode incidir sobre os dados pessoais
do paciente, hipótese em que incide a disciplina da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), cujo artigo 42 estabelece a responsabilidade civil
solidária do controlador e do operador. Também nessa hipótese, é preciso
distinguir entre o profissional liberal e o médico vinculado por relação de
emprego a um hospital ou clínica, pois, no primeiro caso, o profissional
responde diretamente, ao passo que, no segundo, o empregador é chamado
à responsabilidade civil.
Quanto ao dever de informação ao paciente, como ulterior
exposição, trata-se de direito autônomo, sendo que eventual falha na obtenção
do consentimento, ainda que motivada pela escolha do atendimento
11 TJSP. 3ª Câm. Dir. Público. Apel. Cível 1017294-93.2017.8.26.0344, Marília, rel. Desemb.
MAURÍCIO FIORITO, J. 13/08/2019, v.u. TJSP. 4ª Câm. Dir. Privado. Apel. Cível 100036555.2020.8.26.0125, Capivari, rel. Desemb. ÊNIO ZULIANI, J. 06/08/2021, v.u.
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à distância, não o exime de responsabilidade. Segue-se que a violação ao
dever de informação, ainda que não resulte em dano à saúde do paciente,
constitui dano “informativo” autônomo, consistente na violação à liberdade
e autodeterminação (KFOURI NETO; NOGAROLI, 2020).
5 Considerações finais
O advento de novas tecnologias, no bojo da denominada
“Quarta Revolução Industrial”, produz profundas transformações nos
relacionamentos sociais, afetando as diversas dimensões da vida humana. Tais
inovações ingressam no cotidiano da medicina, ensejando o surgimento da
denominada “Saúde Digital”, que se manifesta sob as formas de telessaúde,
de telemedicina e pela utilização de dispositivos conectados à Internet.
A telemedicina pode ser definida como a oferta de serviços de saúde
por meio de recursos avançados de informática e telecomunicações, com o
intuito de promover o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de doenças,
tendo como principal característica a relação à distância entre médico e
paciente.
No entanto, da mesma forma que o atendimento presencial,
a telemedicina proporciona muitos benefícios, mas também apresenta
alguns fatores de risco para o paciente, tendo em vista a despersonificação
da relação médico-paciente. Entre os fatores de risco da telemedicina,
podemos apontar a possibilidade de danos por violação ao dever de
privacidade e confidencialidade, por infringência ao dever informação
e de autodeterminação e por falha dos equipamentos utilizados para o
atendimento. Em todas essas hipóteses, havendo prejuízo para o paciente,
incidem as regras da responsabilidade civil contidas no Código Civil, no
Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais.
Para fins de definição da natureza da responsabilidade civil,
é importante distinguir entre os atendimentos prestados por médico
profissional liberal e aqueles prestados por profissional vinculado a uma
clínica ou hospital. Nas duas hipóteses, impõe-se a verificação da culpa,
mas no primeiro caso a responsabilidade civil é subjetiva, ao passo que no
segundo, a responsabilidade civil da empresa é objetiva.
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Em caso de danos decorrentes de falha dos equipamentos
utilizados pelo profissional, há responsabilidade civil objetiva e solidária
entre o fabricante e o profissional médico, por força dos arts. 927 e 931,
do Código Civil, e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Em caso de
dano decorrente de falha no de fornecimento de energia, de telefonia e
internet, trata-se de fortuito externo, sem vinculação à atividade e ao serviço
fornecido pelo médico ao paciente, rompendo-se o nexo de causalidade e,
consequentemente, o dever de indenizar.
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8 Responsabilidade civil em publicidade médica
Karenina Tito1
Carolina Silva Mildemberger2
Sumário: 1 Introdução. 2 Considerações acerca da Publicidade Médica. 3
Responsabilidade civil médica. 4 Obrigação do médico perante a publicidade médica. 5 Considerações finais. Referências.
1 Introdução
As mídias sociais trouxeram dinamismo e agilidade na propagação
da informação, potencializando-se as capacidades comunicativas dos
indivíduos. Os smartphones e outros equipamentos tecnológicos de fácil
transporte e o aperfeiçoamento da internet no Brasil – desde dos pontos de
wi-fi gratuito em locais públicos ao implemento das redes 4G e, atualmente, a
5G – fizeram com que as redes sociais passassem a ter um papel fundamental
no cotidiano dos brasileiros (SANTAELLA, 2016).
Considerando o mercado de consumo, para atrair a atenção dos
usuários, as empresas e os prestadores de serviços precisam “abrir caminho
1 Advogada. Professora. Mestre e Doutoranda pela Universidade de Coimbra. Investigadora
colaboradora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Associada
do IBERC (Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil). Membro do Grupo de pesquisa
“Direito da Saúde e Empresas Médicas” (Unicuritiba). Presidente da Comissão de Responsabilidade
Civil da OAB/PI.
2 Jornalista. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba (Unicuritiba). Membro
do Grupo de pesquisa “Direito da Saúde e Empresas Médicas” (Unicuritiba). Pós-graduanda em
Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
Estagiária de pós-graduação.
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na mata densa, escura, espalhada e ‘desregulamentada’ da competitividade
global e chegar à ribalta da atenção pública, os bens, serviços e sinais devem
despertar desejo e, para isso, devem seduzir os possíveis consumidores e
afastar seus competidores” (BAUMAN, 1999).
A população brasileira é de aproximadamente 214.7 milhões, e
171.5 milhões de brasileiros utilizam algum tipo de rede social de forma ativa,
segundo a pesquisa “Digital in 2022”. Isso demonstra que a publicidade online possui um potencial de alcance superior aos métodos tradicionais de
publicidade, como televisão e banners.
Diferentemente das formas clássicas de publicidade anteriormente
descritas, o meio digital torna o processo de informação mais participativo,
principalmente com a produção de conteúdo que, não somente entrega
de modo instantâneo as informações, como também coleta do usuário a
“paixão” do momento, o sentimento resultante do fato (SANTAELLA,
2016, p. 17-28). Com isso, a publicidade on-line se torna interessante no
viés no qual o indivíduo, inflamado por suas “paixões”, também se torna
um potencial consumidor, com a oportunidade de interagir diretamente
com o anunciante do serviço, aprofundando o relacionamento consumidor/
fornecedor (ALVES; ANTONIUTTI; FONTOURA, 2008, p. 281).
Inclusive essa intensa interação fez com que o próprio consumidor se tornasse
um instrumento da publicidade online, por exemplo, ao comentar sobre o
produto adquirido ou “repostar” o anúncio (GONZALES; SERIDÓRIO,
2015, p. 139).
Os profissionais de saúde, enquanto prestadores de serviços
médicos e da saúde, aderiram ao marketing e à publicidade no meio digital,
em especial, nas redes sociais, graças à maior oportunidade de se conectarem
com seus (potenciais) pacientes, mantendo-os informados sobre os seus
serviços (MILDEMBERGER; PEREIRA, 2020, p. 401).
No entanto, esses profissionais devem atentar-se quanto aos limites
éticos e jurídicos da publicidade, de modo a evitar a responsabilização civil
proveniente de quebra de expectativa ou vício no consentimento informado
do paciente, tema que será abordado neste trabalho.
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2 Considerações acerca da publicidade médica
A priori, a publicidade é a prática de difundir um texto que tem
como objetivo influenciar alguém a comprar determinado produto, segundo
o próprio dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2014).
Pode-se definir como conceito de publicidade o seguinte entendimento:
[...] é conceituada como a arte de tornar público, divulgar
um fato ou uma idéia, já com objetivos comerciais, uma vez
que pode despertar o desejo de compra, levando-o à ação. É
um conjunto de técnicas de ação coletiva com o propósito
de tornar conhecido um produto, um serviço, uma marca,
promovendo assim uma atividade comercial. (GONÇALEZ,
2009, p. 7).

Verifica-se um caráter mais comercial de divulgação, diferentemente
da propaganda que possui um viés ideológico, sendo definida enquanto
“ações de atividades ideológicas que tendem a influenciar o homem, com
objetivo político, cívico ou religioso” (GONÇALEZ, 2009). Portanto,
não há o mesmo fator econômico no conceito, sendo somente o ato de
propagar ideias, princípios e teorias (GONÇALEZ, 2009). Apesar de existir
uma diferença entre publicidade e propaganda, neste artigo, adotaremos tais
termos como sinônimos, conforme entendimento do Conselho Executivo
de Normas-Padrão, um dos órgãos regulamentadores da comunicação no
Brasil.
Primeiramente, ressalta-se que os anúncios publicitários brasileiros,
no geral, devem observar o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária
e ocorrer de forma transparente, verdadeira e com o respeito à dignidade da
pessoa humana (MILDEMBERGER; PEREIRA, 2020, p. 412):
Aos anunciantes, às agências de publicidade e ao veículo de
divulgação, recai a responsabilidade junto ao consumidor pelos anúncios, podendo ser penalizados por meio de advertência, recomendação de alteração ou correção de anúncio ou
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até mesmo retirada da divulgação pelo CONAR – Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária3.

A publicidade médica, por sua vez, é definida pelo Código de Ética
Médica Brasileiro (2011) como “qualquer meio de divulgação, de atividade
profissional de iniciativa, participação ou anuência do médico”.
Ela atinge uma relação extremamente delicada entre o médico e o
paciente, geralmente em momentos de extrema fragilidade deste último. Esta
relação é, em regra, contratual, mas predominantemente existencial, e há
participação ativa de ambos os agentes, com surgimento de direitos e deveres
não patrimoniais como o de sigilo, de confidencialidade, de informação,
de cuidado (PEREIRA, 2011, p. 15), motivo pelo qual “é imprescindível
a efetiva troca de informações e comprometimento” (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2019, p. 303).
Com a Lei de Liberdade Econômica, Lei nº 13.874/2019,
questionou-se acerca da possibilidade dessas normas seriam afetadas, de
forma que seria assegurada a liberdade e haveria menos intervenção estatal
nas atividades econômicas. A princípio, a própria lei ressalva os casos em
que há norma específica regulamentando, como é o caso da publicidade
médica, uma vez que possuem força normativa e “[...] são editadas com
amparo na própria Constituição Federal que confere poder de polícia ao
Conselho Profissional (art. 5º, XIII)” (MILDEMBERGER; PEREIRA,
2020, p. 415). Ademais, o CFM se pronunciou acerca da Lei de Liberdade
econômica, no sentindo da sua não incidência tendo em vista que não se
trata de uma atividade econômica/financeira (CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA, 2019).
De modo geral, o Código de Ética Médica Brasileiro dispõe nos
artigos 111 a 117 acerca da publicidade, considerando os seus limites e
3 Artigo 50, CONAR. Os infratores das normas estabelecidas neste Código e seus anexos estarão
sujeitos às seguintes penalidades: advertência; recomendação de alteração ou correção do Anúncio;
recomendação aos Veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; divulgação da posição
do CONAR com relação ao Anunciante, à Agência e ao Veículo, através de Veículos de comunicação,
em face do não acatamento das medidas e providências preconizadas. § 1º – Compete privativamente
ao Conselho de Ética do CONAR apreciar e julgar as infrações aos dispositivos deste Código e seus
Anexos e, ao Conselho Superior do CONAR, cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas do
Conselho de Ética em processo regular. § 2º – Compete privativamente ao Conselho Superior do
CONAR alterar as disposições deste Código, bem como alterar, suprimir e acrescentar-lhe anexos.
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estabelecendo o caráter exclusivo de esclarecimento e educação da sociedade.
A Resolução nº 1.974/11 do CFM estabeleceu os critérios norteadores
da propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação
de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições
referentes à matéria. No âmbito das mídias sociais, as Resoluções nº 2.126/15
e 2.133/2015 buscaram definir o comportamento adequado dos médicos
nas redes sociais e proíbe a divulgação de técnicas não consideradas válidas
pelo CFM (2015).
No entanto, com a rapidez e fluidez da internet e das mídias sociais,
as “recentes” Resoluções não conseguiram atender ao novo contexto digital,
sendo necessária a abertura de processo de consulta pública pelo CFM (2020)
para colher sugestões de médicos e entidades representativas do segmento
tendo por objetivo o aperfeiçoamento das normas que regulamentam a
propaganda e a publicidade médicas.
Entre as restrições que envolvem a publicidade médica, merecem
destaque: a exposição da imagem4 do paciente pelos médicos, a reprodução
pelo paciente dos serviços médicos em mídias sociais, divulgação de
tratamentos e procedimentos sem o reconhecimento científico, publicação
dos valores de consulta e a simulação de especialidades médicas.
Então, o grande desafio para os profissionais de saúde é fazer
publicidade, com fins de se manterem no competitivo mercado num
constante contato com (potenciais) pacientes e, ao mesmo tempo, agir de
forma ética e cumprindo a legislação vigente. Os médicos precisam adequar
suas técnicas de captação de pacientes no mundo digital aos preceitos
éticos e legais, para que não cometam infrações éticas e/ou ilícitos civis.
O profissional deve se atentar no que produz de conteúdo para o seu
consumidor/paciente, principalmente no ambiente virtual, local propenso
a produzir efeitos diversos ao que se pretende (ROSENVALD, 2019, p.
931). O que poderia ser considerado inofensivo como a publicação do relato
de um paciente satisfeito pode levar a consequências indesejadas como a
repreensão do Conselho de Classe, por causa do não cumprimento da norma
vigente pela referida resolução. Além disso, esta conduta pode até acarretar
4 A respeito do tema, cabe fazer referência à Resolução nº 148/2006 do CRM-PR, que define
normas para elaboração de documentação científica de exposição de imagens televisivas de pacientes,
destinadas ao público leigo, e que veda a divulgação de qualquer documentação, seja por fotografia
ou por imagens dinâmicas de forma comercial pelo profissional médico envolvido no caso (art. 7º).
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a eventual responsabilidade civil criada pela expectativa de resultado similar
ao que tinha sido apresentado nas redes sociais, o que será posteriormente
abordado no trabalho.
Qualquer pessoa que acesse as redes sociais (Instagram, Facebook,
Twitter, Tik Tok, etc.) pode verificar claramente que as normas éticas são
frequentemente descumpridas. Com isso, além da punição administrativa
pelos Conselhos Regionais e Federal de Medicina, se indaga quanto à
possibilidade da responsabilização civil do médico infrator.
3 Responsabilidade Civil médica
Consideradas as questões éticas no exercício da medicina, necessária
a análise da responsabilidade civil destes profissionais. De modo geral, a
responsabilidade repousa no estatuto da culpa, cabendo à vítima o ônus
probatório para se obter a devida reparação (KFOURI NETO, 2019, p. 79):
A responsabilidade do profissional da medicina – tirante
poucas exceções – não poderá jamais se divorciar do conceito
tradicional de culpa, no intuito de se qualificar a conduta do
médico como lesiva e apta a gerar obrigação de indenizar.

A responsabilidade médica possui natureza contratual, ainda que o
Código Civil Brasileiro a encaixe nos atos ilícitos, existe a possibilidade da
origem não ser de um contrato como, por exemplo, o médico que atende
alguém desmaiado na rua (KFOURI NETO, 2019, p. 91-92). Subjetiva,
é calcada na culpa (stricto sensu), conforme os artigos 186, 927, caput e
951 do Código Civil Brasileiro, e do art. 14, §4º, do Código de Defesa do
Consumidor Brasileiro5. Ressalta-se que, ainda que o Código Civil Brasileiro
5 Art. 186, do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927, do CC.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art.
951, do CC. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por
aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar
a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho. Art. 14, do
CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 4° A responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
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de 2002 seja mais recente que o artigo previsto no Código de Defesa do
Consumidor Brasileiro, o último não perderá vigência tendo em vista o
princípio da especialidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p.
298).
Naturalmente, o médico não busca o prejuízo da vítima, mas ao
causar o dano devido o desvio do modelo ideal de conduta, estará agindo
de forma negligente, imprudente ou imperita (BONNA; NOGAROLI;
USCOCOVICH, 2020, p. 263). Nesse aspecto, a jurisprudência esclarece:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE
PROFISSIONAL DE CIRURGIÃ-DENTISTA E DE MÉDICO ANESTESISTA - CULPA INEXISTENTE - Não
pode haver presunção de culpa, unicamente porque sobreveio a morte do menor após a cirurgia destinada à correção
da arcada dentária, hora e meia após ingressar na sala de recuperação. A culpabilidade somente pode ser presumida na
hipótese de ocorrência de erro grosseiro, de negligência ou
de imperícia, devidamente demonstrados. Se os profissionais
se utilizaram de sua vasta experiência e dos meios técnicos
indicados com os habituais cuidados pré e pós-operatórios,
somente uma prova irretorquível poderá levar à indenização
pleiteada. Não tendo sido demonstrado o nexo causal entre
a cirurgia e o evento morte, correta esteve a sentença, dando pela improcedência da ação. Apelação improvida. (TJ-RS,
AC: 589045657 RS, Relator: Des. Flávio Pâncaro da Silva,
Data de julgamento: 28/09/1989, 3ª Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia).

A critério de distinção, é possível dividir a culpa stricto sensu na
responsabilidade médica em três aspectos passíveis de serem ressarcidas.
“A negligência é um ato omissivo caracterizada pela indolência, inércia,
passividade, tendo como exemplos o abandono de paciente, omissão de
tratamento e até mesmo a receita indecifrável pela letra do médico” (KFOURI
NETO, 2019, p. 114). Na imprudência se observa “a culpa omissiva, ou
seja, o profissional não utiliza da cautela e toma atitudes precipitadas, sem
justificativa”. A imperícia demonstra a “[...] falta de observação das normas,
a deficiência de conhecimentos técnicos da profissão, o despreparo prático.”
(KFOURI NETO, 2019, p. 119-121).
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Destaca-se também a questão do consentimento do paciente. A
intervenção médica pode ser correta, mas o médico falha na comunicação
de riscos, tratamentos, diagnósticos, entre outros, surgindo aqui a culpa pela
ausência de dados ou apresentação de informação enganosa. Logo, há quebra
do direito à autonomia e consentimento informado do paciente, uma vez que
“[...] a autodeterminação do paciente somente é verdadeiramente exercida
quando as informações prestadas são específicas, para o caso concreto
daquele paciente específico, e não genéricas.” (BONNA; NOGAROLI;
USCOCOVICH, 2020, p. 267). Esse tópico será melhor explorado quando
tratar das obrigações na publicidade médica.
Quanto à quantificação da indenização, não há necessidade de se
averiguar gravidade na culpa do médico, bastando que ela seja certa (KFOURI
NETO, 2019, p. 105), conforme prevê o artigo 944, parágrafo único, do
Código Civil Brasileiro (2002). Além disso, deve existir o prejuízo, o dano
causado pela conduta médica para se obter o ressarcimento:
Ataz López afirma não bastar para a existência da responsabilidade civil que uma ação ou omissão sejam qualificadas de
culposas – é indispensável que a imprudência, imperícia ou
negligência tenham causado dano a outrem. O dano revela-se, assim, elemento constitutivo da responsabilidade civil,
que não pode existir sem ele – caso contrário nada haveria a
reparar. (KFOURI NETO, 2019, p. 142).

Nesse sentido, é imprescindível comentar sobre os danos médicos
indenizáveis, uma vez que “[...] despertam especial atenção porquanto
atingem a vida e a saúde humanas, que estão dentre nossos bens mais
valiosos. São danos, em boa medida, irreversíveis” (ROSENVALD, 2019, p.
319), sendo eles divididos entre danos físicos, materiais, morais e estéticos.
Evidentemente, os danos físicos assumem maior relevância nesta
seara, com elementos variáveis que deverão ser indenizados separadamente,
como uma situação de invalidez permanente ou temporária (KFOURI
NETO, 2019, p. 142).
Os danos materiais, de caráter patrimonial, são consequências
dos danos físicos, uma vez que se busca a indenização de lucros cessantes,
despesas médico-hospitalares, medicamentos (KFOURI NETO, 2019, p.
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143), entre outros aspectos que não seriam necessários se não houvesse o
dano:
Além disso, é nuclear o conceito de dano patrimonial em sua
configuração naturalista e puramente material do prejuízo
sofrido pelo ofendido. Em vez de centrá-lo na lesão a um interesse, culmina por deslocar a discussão para o campo das
consequências econômicas da ofensa, da alteração negativa de
uma situação financeira, ou seja, o bem em si mesmo, antes e
depois da lesão (sem se ater simplesmente à situação da pessoa em relação ao bem jurídico e à possibilidade dele de lhe
servir para a satisfação de uma necessidade). Esse é o interesse do ofendido a ser tutelado pelo ordenamento, uma noção
jurídica e não eminentemente naturalística. (ROSENVALD,
2019, p. 312).

O dano moral vai além da dor sofrida pelo paciente, o mal-estar
advindo do procedimento imperfeito, até mesmo o afastamento da atividade
profissional (KFOURI NETO, 2019, p. 143), verifica-se na própria lesão
à dignidade da pessoa humana, parte da própria essência do ser humano
(ROSENVALD, 2019, p. 364). Conceitualmente, trata-se “[...] como
uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.”
(ROSENVALD, 2019, p. 366).
Devemos alertar que ao definirmos o dano extrapatrimonial
como a lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, não pretendemos com essas palavras afirmar que só haverá dano moral quando a lesão for grave, ou
seja, a partir do momento em que se constate a severidade
da ofensa. Aliás, essa é a posição atual de nossos tribunais.
Definitivamente repelimos essa ideia, por uma razão singela:
todo dano a uma situação existencial é intrinsecamente grave.
Qualquer ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria
e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral.
(ROSENVALD, 2019, p. 370).

Por fim, o dano estético trata-se de uma ofensa à integridade física,
com o elemento de permanência, ou seja, uma lesão com efeitos prolongados,
não transitória ou sanável (ROSENVALD, 2019, p. 483). Se o dano for
sanável, a ofensa é subsumida pelo dano patrimonial ou moral (ou ambos),
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não havendo o dano estético autônomo. Ressalta-se que essa lesão vai além
do “belo”, demonstrado por Rosenvald (ROSENVALD, 2019, p. 484):
Para além da visão clássica do dano estético como a desfiguração do ofendido por uma enorme cicatriz ou aleijão, deve
ele ser identificado também naqueles casos em que há uma
permanente mitigação da pessoa de se servir de seu corpo de
forma eficiente. Exemplificando, uma ofensa que conduza a
vítima à surdez – com perda ou considerável redução do sentido da audição – será um dano estético, sem que se possa
vislumbrar o “enfeamento”, que pode advir da amputação de
um membro. O mesmo se diga de um atropelamento cujo
dano consistiu na perda do baço da vítima. Vale dizer, urge
dissociar o dano estético da subjetividade do binômio belo/
feio para compreendê-lo na instância objetiva de uma degradação da integridade física da vítima, amparada em laudo
médico comprovador de uma ofensa que provoque mutação
morfológica na vítima.

Feita essa breve ponderação sobre a responsabilidade civil médica,
passa-se à análise das obrigações do profissional perante o paciente,
principalmente quando tange ao consentimento informado do paciente na
publicidade.
4 Obrigação do médico perante a publicidade médica
Essencialmente, o Direito regula as relações patrimoniais entre
um credor e devedor, este incumbido pelo dever de cumprir, de forma
espontânea ou não, uma prestação de dar, fazer ou não fazer (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2017, p. 45-46), de modo que “[...] o exercício do
ofício pressupõe, em condições normais, a interatividade da realização de
um negócio jurídico, em que o profissional se obriga a realizar determinada
atividade pactuada.” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 295).
Logo, verifica-se que na relação de prestação de serviços médicos, o credor
será o paciente enquanto o devedor, aquele que tem que fazer o serviço, será
o médico.
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Considerando que a relação médico-paciente surge de um contrato
e que dela deriva um dever, é preciso fazer a devida distinção entre as
obrigações de meio e resultado, ambas cabíveis no exercício médico.
A obrigação de meio “[...] é aquela em que o devedor se obriga
a empreender a sua atividade, sem garantir, todavia, o resultado esperado”
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 295), devendo o profissional
agir de modo prudente e diligente o suficiente para o exercício daquela
função, sem a vinculação com o resultado6.
Habitualmente, seria esse o caso do médico, devendo este assegurar
as melhores técnicas e meios possíveis para obtenção da cura do paciente,
não sendo necessária (ou possível) a garantia e vinculação com o resultado
(KFOURI NETO, 2019, p. 92), ou seja, a própria cura:
As obrigações do médico, em geral, assim como as do advogado, são, fundamentalmente, de meio, uma vez que esses
profissionais, a despeito de deverem atuar segundo as mais
adequadas regras técnicas e científicas disponíveis naquele
momento, não podem garantir o resultado de sua atuação (a
cura do paciente, o êxito no processo). (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 295).

Logo, o paciente deverá provar que o médico não atuou conforme o
grau de diligência exigível (KFOURI NETO, 2019, p. 230). Nesse aspecto,
encontram-se contempladas as especialidades médicas cujo objetivo seja a
cura direta do paciente (cardiologia, cirurgia geral, entre outras), devendo o
profissional sempre observar a lex artis, “[...] no estado de desenvolvimento
em que se encontra a ciência médica, naquele momento.” (KFOURI NETO,
2019, p. 92).
6 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NULIDADE DO JULGADO
- INOCORRÊNCIA DE CULPA. 1 - Rejeita-se a alegação de nulidade do julgado quando a matéria
foi amplamente examinada, não estando o juiz obrigado a examinar todas as alegações das partes,
desde que já tenha encontrado motivo suficiente para o deslinde da controvérsia. 2 - Mostrando-se
adequado o tratamento médico para a espécie, tendo o médico prestado os esclarecimentos necessários,
não se vislumbra culpa capaz de autorizar condenação por danos morais e materiais. 3 - A assistência
médica não é uma obrigação de resultado, mas sim de meio, responsabilizando-se o médico tão-só
pelo tratamento adequado. 4 - Recurso não provido. Maioria. (TJ-DF - AC: 20000750026364 DF,
Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Data de Julgamento: 11/03/2002, 5ª Turma Cível,
Data de Publicação: DJU 26/06/2002, p. 66).
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Distinta é a obrigação de resultado, devendo não apenas a
empreender a atividade de forma zelosa, como também, e principalmente,
produzir o resultado condizente ao acordado (e esperado) pelo paciente
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2019, p. 295).
A obrigação de resultado é comumente aplicada em relação aos
cirurgiões plásticos em cirurgias estéticas, por haver a promessa e expectativa
de resultado. No caso de cirurgia reparadora, será imputada a obrigação de
meio (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 145). Sobre o tema,
Souza assegura:
A cura não pode ser o objetivo maior devida à característica de
imprevisibilidade do organismo humano – mormente em estado de doença, o que se reflete em limitações no exercício da
medicina. Já não se pode dizer o mesmo quando estivermos
frente a um atendimento médico por ocasião de uma cirurgia
plástica estética (para os casos de cirurgia plástica reparadora
cabe a afirmação de caracterizar-se como uma obrigação de
meios). A doutrina e a jurisprudência brasileira são unânimes,
pelo menos até o presente momento, em considerar os casos
de cirurgia plástica estética como um contrato cujo objeto é
uma obrigação de resultado. Assim, há presunção de culpa,
se o médico cirurgião plástico não adimplir integralmente a
sua obrigação (o adimplemento parcial é considerado uma
não execução da obrigação pela qual se comprometeu com o
paciente contratante). (SOUZA, 2002, p. 22).

Destarte, ainda que exista a responsabilidade civil subjetiva, caberá
ao médico provar o emprego da diligência exigida, em razão da presunção de
culpa característica dessa modalidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO,
2017; KFOURI NETO, 2019).
Quando se observa a circunstância da publicidade médica fora dos
padrões éticos, já discutidos nesse artigo, ocorre a transmutação da obrigação
de meio para a de resultado, mesmo se tratando de especialidade distinta da
cirurgia plástica estética. Ora, ao se formular uma publicidade ou postagem
no perfil da rede social para angariar mais pacientes, que induz e gera
expectativas inatingíveis, mediante o uso de imagens irreais e de promessa
de resultados (como o famigerado “antes e depois”), é de se esperar uma
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alguma forma de sanção (ROMEIRO; MASCARENHAS; GODINHO,
2022, p. 31).
A publicidade médica não ética, sensacionalista e enganosa, fere
não apenas os princípios do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e
o Código Civil Brasileiro (ROMEIRO; MASCARENHAS; GODINHO,
2022, p. 32), como o direito de consentimento informado do paciente, uma
vez que “a autodeterminação do paciente somente é verdadeiramente exercida
quando as informações prestadas são específicas.” (BONNA; NOGAROLI;
USCOCOVICH, 2020, p. 267).
Uma vez exposto determinado conteúdo, demonstrando a garantia
de cura ou resultado, ainda que de forma implícita, deve-se ter em mente
que grande parte da sociedade não detém conhecimento suficiente acerca
dos tratamentos, procedimentos, da medicina em geral:
A depender da forma como apresenta seu serviço nas mensagens publicitárias, o médico induz a garantia de determinado
resultado, mesmo ciente de que cada ser humano é individualizado, que cada organismo tem suas particularidades e
que desfecho único jamais poderia ser assegurado a diversos
tipos de pessoas. Nessa perspectiva, a falsa informação ou expectativa representa justamente a violação do consentimento informado e do princípio da autonomia do paciente. O
consentimento informado objetiva dar ao enfermo o conhecimento de todas as implicações possíveis do procedimento
médico a que será submetido. Esse mecanismo também terá o
condão de eximir o médico de eventual responsabilidade civil
em caso de insucesso do tratamento. (ROMEIRO; MASCARENHAS; GODINHO, 2022, p. 32).

Portanto, uma vez corrompida pelo vício referente a publicidade
enganosa ou abusiva, a relação contratual entre médico e paciente deverá
inverter de forma a obrigar o profissional a realizar o resultado que prometeu
e, na impossibilidade do desfecho esperado (e prometido), arcar com a
consequência ética e jurídica, de forma a ressarcir o paciente pela quebra de
expectativa.
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5 Considerações finais
O tema da publicidade médica demonstra diversos tópicos
interessantes e, com certeza, polêmicos, principalmente quando se discute
a questão econômica e o seu caráter informacional intrínseco. Ainda que
seja evidente a escolha certa, os médicos se veem no meio de um impasse
entre fazer as postagens condizentes com Código de Ética Brasileiro e
que não tenha (aparentemente) tanto apelo aos pacientes ou um anúncio
sensacionalista, “viral” e enganosa, mas que atinja mais o público e atraia
mais visualizações.
Para além da problemática do não cumprimento à própria ética
médica, a questão da responsabilidade civil se apresenta como um complexo
quebra-cabeça incompreendido para os profissionais que, frequentemente,
desconhecem (ou ignoram) as suas consequências no campo jurídico.
Ao se deparar com uma postagem não ética, o paciente terá o seu
consentimento afetado, exatamente não saber o que é real ou meramente
exemplificativo. Obviamente, vai gerar a legítima expectativa de um
tratamento primoroso que irá curar suas mazelas, sejam elas físicas ou
mentais, tendo em vista o que é apresentado a ele ser uma sequência de êxitos
do profissional (dificilmente alguém irá tornar público os seus fracassos).
Desse modo, a possibilidade da inversão da obrigação de meio do
médico para a de resultado se apresenta como uma forma de responsabilizar
o profissional antiético, garantir o direito de consentimento informado do
paciente e desestimular a elaboração de publicidades médicas dissimuladas,
com caráter meramente econômico.
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mia da Covid-19. 5 Lei 14.128/2021: seria o reconhecimento necessário
aos trabalhadores da saúde “invisíveis”? 6 Considerações Finais. Referências.
1 Notas introdutórias
A primeira era da Covid-19 foi marcada pela rápida disseminação
da doença configurando grande desafio para o sistema mundial de saúde,
devido ao significativo número de infectados, a demanda por recursos
necessários para o seu enfrentamento, bem como os impactos econômicos
decorrentes.
As demandas extraordinárias impostas pela pandemia geram,
irrefutavelmente, efeitos deletérios na saúde pública, nos sistemas de saúde
em geral e no universo dos profissionais e trabalhadores da área da saúde.
O enfrentamento da Covid-19 requer uma diversidade de profissionais da
saúde e serviços de apoio. Nesse contexto, merece destaque a atuação dos
Agentes Comunitários de Saúde – ACS – que, não obstante estarem na
linha de frente da prestação de cuidado, independentemente do tipo de
atendimento ou da situação de transmissibilidade viral do paciente, são
relegados à invisibilidade. Apesar de não lhes serem atribuídos o mesmo
reconhecimento e, tampouco, a mesma esfera protetiva comprovou-se, com
a pandemia, o quanto a sociedade depende desses trabalhadores “invisíveis”.
Por se destacarem como essenciais no enfrentamento da crise gerada pela
pandemia, os cuidados a eles relacionados devem ser priorizados.
Diante desse cenário, a avaliação dos riscos a que se submetem
os profissionais de saúde da linha de frente ao combate da Covid-19,
principalmente aqueles ditos “invisíveis”, assume protagonismo. Questionase, nesse contexto, a atuação do Estado como garantidor de direitos
fundamentais desses profissionais e a possibilidade de sua responsabilização
no sentido de garantir atuação mais ativa nessa proteção.
2 Da natureza objetiva da Responsabilidade Civil por omissão estatal
Preliminarmente, antes de adentrarmos no mérito desse estudo,
cabe ressaltarmos aspectos gerais sobre a responsabilidade civil do Estado.
Revisitaremos, brevemente, conceitos e fundamentos que irão embasar
nossa abordagem.
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Segundo doutrina clássica, a responsabilidade civil do Estado
atrela-se aos danos causados a terceiros por ações ou omissões de seus agentes
no desempenho das atividades estatais. Assim sendo, pode-se defini-la como
a obrigação que incumbe ao Poder Público de reparação em virtude dos
danos causados (MEIRELLES, 1982; DI PIETRO, 2007).
Embasada na teoria da culpa, a responsabilidade civil do Estado
surge no direito nacional no Código Civil de 1916. Ao contrário, nas
constituições anteriores, considerava-se apenas a responsabilidade civil
dos empregados públicos por abuso e omissões. Apesar de revestida de
natureza subjetiva e solidária foi, a partir da Constituição de 1934, que a
responsabilidade civil objetiva do Estado adquiriu patamar constitucional.
A Teoria do Risco Administrativo, por sua vez, só foi adotada na Constituição
de 1946. A atual previsão da responsabilidade civil objetiva do Estado
apresenta-se consolidada no artigo 37, § 6º, da Constituição de 1988 e no
artigo 43 do Código Civil de 2002 (MELLO, 2013).
Apesar do reconhecimento da natureza objetiva da responsabilidade
civil do Estado, a teoria da culpa ainda persiste influenciando o sistema
jurídico nacional.3 Assim, a discussão acerca da natureza jurídica da
responsabilidade civil do Estado na hipótese de conduta omissiva persiste,
ainda, de forma não homogênea na jurisprudência brasileira. Mesmo em
face da previsão constitucional, prolonga-se a visão de que a responsabilidade
civil do Poder Público por omissão só existiria se ficasse demonstrado que
o serviço público não funcionou, funcionou mal ou tardiamente. Esse fato
é impactante visto que, dispensada a prova da negligência de um agente
específico, tornaria muito incerta a possibilidade de ressarcimento da
pretensa vítima da omissão estatal. Ocorre que, a partir da adoção da Teoria
do Risco Administrativo, rompe-se com a necessidade de comprovação de
culpa ou erro de conduta, desde que o dano esteja vinculado a atividade
estatal, sendo a culpa, relevante apenas nas eventuais ações de regresso do
Estado contra o agente causador do dano. Afasta-se, portanto, a adoção da
Teoria do Risco Integral, o que impossibilita impor ao Estado a condição
de segurador universal – garantidor de todos os danos experimentados
(MEIRELLES, 1982, p. 622-623; CAHALI, 2007, p. 40).

3 Felipe Braga Netto, embora enfatize a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, ressalta
a reminiscência da teoria da culpa no plano jurisprudencial. (BRAGA NETTO, 2018, p. 115-117).
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Apesar do entendimento, no sentido de considerar a responsabilidade
estatal como subjetiva na omissão, ainda persistir em parte da doutrina
e jurisprudência pátrias, com a adoção da Teoria do Risco Administrativo,
restou superada a discussão sobre a ação ou omissão Estatal (PIERRI, 2010,
p. 178). Ademais, comprova-se, também, tendência progressiva no sentido
de se afirmar a objetivação da responsabilidade civil estatal por omissão
confirmada, inclusive, em julgados mais recentes dos Tribunais Superiores
(FARIAS; B. NETTO; ROSENVALD, 2019, p. 1234) – ou seja: o Estado
responde objetivamente pelos danos causados tanto em virtude de sua
intervenção, quanto em decorrência de sua inação específica, diante das
situações demandadas pelo interesse público.4
Em síntese, no cenário brasileiro atual, a responsabilidade civil do
Estado é objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo, exigindo-se,
única e exclusivamente, a relação de causalidade entre o dano e a atividade
estatal, seja por intervenção ou inação qualificada. Desse modo, em se
tratando de requisitos da responsabilidade objetiva fica, a vítima, dispensada
de provar culpa do agente, cabendo para o dever de reparar, tão somente, a
prova do dano e o nexo de causalidade com a atividade (PEREIRA, 2016;
CAVALIERI FILHO, 2014; GONÇALVES, 2002). Quanto ao pressuposto
da ilicitude, a mesma não se configura como requisito no âmbito da
responsabilidade Estatal. Em função da violação do princípio da legalidade,
deve o ente público indenizar os danos causados, quaisquer que sejam, desde
que certos. Logo, para ser indenizável, basta que o dano corresponda a lesão
certa a um direito da vítima, não se configurando apenas como possibilidade/
probabilidade (GUERRA , 2010, p. 34)5.
Convém ressaltar, contudo, que em relação aos atos lícitos persistem,
ainda, outros dois importantes requisitos para o dever de indenizar: o dano
deverá ser caracterizado pela especialidade (onerando situação particular de
4 Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que o “princípio da obrigatoriedade do desempenho da
atividade pública traduz a situação de ‘dever’ em que se encontra a Administração – direta ou indireta
– em face da lei. O interesse público não está à disposição da vontade do administrador, sujeito à
vontade deste; pelo contrário, apresenta-se para ele sob a forma de comando” (MELLO, 2013, p.
69-87).
5 De acordo com Lúcia Valle Figueiredo, o Estado pode ser responsabilizado quando lesar o
administrado no cumprimento de suas funções e exercício de competências-deveres, ainda que o
ato seja lícito, sob o fundamento do postulado da igualdade, de forma que toda a coletividade deve
suportar as cargas públicas (FIGUEIREDO, 1995, p. 179).
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um ou alguns indivíduos – não sendo prejuízo genérico) (FAIRGRIEVE,
2004, p. 144; 148-149) e deve constituir uma anormalidade (exceder os
incômodos inerentes à vida em sociedade)6,7. A responsabilidade por atos
lícitos assenta-se no princípio da isonomia ou igualdade do ônus e encargos
sociais – considerando-se que toda atividade estatal atende a interesses
públicos (comunidade), caso cause danos a algumas pessoas, essas devem ser
indenizadas, pois não seria justo todos se beneficiarem da atividade pública
e só alguns sofressem prejuízos.
Com relação ao nexo causal, faz-se imprescindível investigar a
ocorrência da causalidade factual para, consequentemente, proceder-se a
análise da conexão jurídica entre a conduta ou omissão estatal e o dano.
Apesar das teorias sobre o nexo de causalidade, em alguns casos, mostraremse insuficientes para determinar a causalidade é inegável que a verificação
dessa relação é indispensável para configurar o dever de reparação do Estado
(REINIG, 2019, p. 223).
Na sociedade atual, observa-se uma ampliação das hipóteses
de danos indenizáveis seguida de nítida tendência à redução dos espaços
de omissão lícita ou legítima do Estado. Espera-se, cada vez mais, da
Administração Pública, que ela não apenas se abstenha de violar direitos
fundamentais de seus cidadãos, mas, sobretudo, concorra ativamente para
a sua proteção de forma eficaz e eficiente8. Dentre esses direitos, merece
destaque o direito à saúde, em sentido amplo, cabendo ao Estado: cuidar,
6 De acordo com Di Pietro: “somente se pode aceitar como pressuposto da responsabilidade objetiva
a prática de ato antijurídico se este, mesmo sendo lícito, for entendido como ato causador de dano
anormal e específico a determinadas pessoas, rompendo o princípio da igualdade de todos perante os
encargos sociais”. (DI PIETRO, 2007, p. 79).
7 “Os danos normais, os sacrifícios diminutos, de pouca importância, que constituem encargos
sociais, seriam compensados por vantagens de outra ordem, provenientes da atuação da máquina
estatal. O limiar entre aquilo que se pode chamar de encargo normal da vida em sociedade e o
que se qualifica como dano grave, de acordo com o exposto, adviria da aplicação do princípio da
razoabilidade, de modo que afetações não razoáveis a bens, direitos ou atividades podem gerar
pretensões de ressarcimento” (LUVIZOTTO, 2015, p. 102).
8 Braga Netto sinaliza duas tendências recentes da responsabilidade civil do Estado: “a) a progressiva
ampliação dos danos indenizáveis pelo Estado; b) a progressiva redução dos espaços de omissão estatal
legítima”. Relativamente ao item b), pondera que a compreensão dos novos papéis do Estado leva à
constatação de que “hoje não se permitem omissões que no passado talvez se permitissem. Em outras
palavras: exige-se cada vez mais do Estado que aja. Não qualquer agir, mas um agir cauteloso, eficaz,
proporcional” (BRAGA NETTO, 2020, p. 235-248).
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proteger e salvaguardar, eficazmente, a saúde das pessoas, evitados ou
reparados prontamente os danos injustos (FREITAS, 2006, p.196-197).
2.1 Da responsabilidade civil por omissão estatal no contexto da
pandemia
A partir da constatação da pandemia da Covid-19 revelou-se o
protagonismo atribuído pelo ordenamento jurídico à preservação da saúde.
Diante da grandeza, imprevisibilidade e rapidez com que a crise se alastrou,
configurou-se momento de grave risco à saúde das pessoas em todo o mundo.
Descaracterizou-se como problema individual e seus desdobramentos
afetaram, diretamente, a Administração Pública. Diante da ineficiência/
ausência de medidas sociais, políticas e econômicas que visam prevenir a
disseminação da Covid-19, o Estado pode vir a ser responsabilizado pelos
danos causados aos lesados. (GABARDO; HACHEM, 2010, p. 258).
Obviamente, exige-se, para tal responsabilização, uma omissão
qualificada, que além de decorrer de um dever legal se configure como causa
direta e imediata do dano. Por sua vez, com relação a tendência à adoção da
forma objetiva da responsabilidade civil estatal por omissão, cabe ressaltar
que não se trata de alargamento desmedido de tal responsabilidade, mas sim,
de questão relacionada à discussão sobre o nexo causal.
Em consonância com Fachini Neto, acreditamos que, apesar da
Covid-19 configurar-se como situação extraordinária, inevitável e grave (o
que poderia enquadrá-la entre as hipóteses de exclusão de reparação civil),
ainda assim cabem soluções mais articuladas, pois não só na desídia, erro
ou omissões específicas, pode-se pensar em responsabilização do Estado
(F. NETO, 2021, p. 13-25). Portanto, como bem justifica Bruno Carrá, a
hipótese prevista no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil brasileiro
- “fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir”
não pode ser considerada, de modo indiscriminado, como fundamento para
aplicação da excludente, visto que, havendo a possibilidade de o Estado
prever ou impedir as consequências do evento natural, a sua omissão enseja
o dever de reparar (CARRÁ; LEMOS, 2020, p. 315).
Tal entendimento marca tendência mundial e baseia-se não só
no afastamento da excludente de responsabilidade civil pelo caso fortuito
ou força maior, mas também, na aplicação dos princípios de proteção e
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precaução. Assim, além da atenção à vítima do dano, existe a preocupação
em agir no sentido de proteger ativa e preventivamente o direito
fundamental contra ameaças de agressão – deveres estatais de tutela. De
acordo com tal princípio, o Estado está impedido de adotar postura passiva
e insuficiente diante da lesão ao cidadão, em seu direito fundamental.
Desse modo, quando o Estado falha como garantidor de determinado
bem jurídico fundamental, a indenização constitui resposta proporcional
e adequada. Em consonância, destaca-se, no direito alemão, o princípio da
vedação das medidas insuficientes (Untermassverbot), no qual, se há falha do
Estado administrando ou legislando, no que se refere à forma insuficiente
de proteção a determinado direito fundamental (vida, integridade física,
dignidade), justifica-se a indenização9.
Assim, o fundamento ético-jurídico da responsabilidade objetiva
progride para a satisfação plena aos princípios solidaristas, expressos na
Constituição de 1988 (proteção dos direitos de qualquer pessoa injustamente
lesada) (BODIN, 2001, p. 167-206). E, nesse mesmo sentido, afirma Juarez
Freitas: “o Estado brasileiro precisa ser responsável pela eficácia direta e
imediata dos direitos fundamentais, já em suas obrigações negativas, já em
suas dimensões prestacionais. [...] A responsabilidade é proporcional, seja
por ações, seja por omissões danosas por agentes das pessoas jurídicas de
direito público e de direito privado prestadoras dos serviços de titularidade
do Poder Público” (FREITAS, 2006, p. 381).
A importância da proporcionalidade na avaliação dos danos
originários dos males ligados ao Covid-19 adquire, sem dúvida, significativa
relevância. Como afirma Fachini Neto (2021, p. 18), diante de situação
causada por um elemento externo - o vírus – inevitável e imprevisível, é
impossível imputar ao Estado toda a responsabilidade pelos danos sofridos
pelos cidadãos. Entretanto, torna-se imprescindível que a responsabilidade
objetiva do Estado seja proporcional, como preconizado pelo princípio da
solidariedade social. A propósito, como observa Netto Lôbo, não só na
responsabilidade estatal, mas na própria responsabilidade civil comum,
invoca-se a influência de tais valores constitucionais. Defende o autor, ao
abordar as hipóteses de responsabilidade objetiva previstas na constituição,
9 Nesse sentido: “Está havendo, em todos os domínios jurídicos, uma releitura dos velhos conceitos
à luz dos paradigmas dos princípios fundamentais. O direito administrativo começa a perceber as
mudanças que isso implica em sua disciplina.” (BRAGA NETTO, 2020, p. 240).
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que: “são voltadas essencialmente à afirmação de três valores, que marcam
a transformação contemporânea da responsabilidade civil: a primazia
do interesse da vítima, a máxima reparação do dano e a solidariedade
social.” (NETTO LÔBO, 2011, p. 23). Reafirma-se, pois, o fundamento
da responsabilidade do Estado como sendo a igualdade de todos perante
ônus e encargos sociais, visão clássica de Hely Lopes Meireles: “o risco
e a solidariedade social são, pois, os suportes dessa doutrina que, por
sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça
distributiva” (MEIRELES, 2000, p. 585).
Em tempos de pandemia, a concepção de uma responsabilidade
baseada na proporcionalidade já se confirma, inclusive, em cenário
internacional. Defendeu-se, com relação ao governo holandês, a
responsabilização civil por não agir de forma célere, reduzindo a disseminação
e impactos, no início da crise (BERGKAMP, 2020, p.343-349). Assim, ao se
considerar o conceito de responsabilidade parcial (causalidade proporcional),
flexibilizou-se a análise do pressuposto do nexo de causalidade em função do
enfrentamento de riscos concretos e iminentes à vida e à saúde.
Como afirmam, Cícero Dantas et al, nesses casos a análise do
nexo causal não poderá ser apriorística e peremptoriamente determinada.
A complexidade das consequências da pandemia exige um sopesamento
para se avaliar, no caso concreto, a omissão do Estado e sua eventual
responsabilização. Assim, após verificação da causalidade factual, analisa-se a
conexão jurídica entre a omissão estatal e o dano (D. BISNETO; SANTOS;
CAVET, 2020, p. 71-92).
De fato, o enfrentamento relativo ao nexo de causalidade representa
um desafio. Entretanto, é importante considerar que enquanto as teorias
civilistas permaneceram com suas concepções praticamente inalteradas,
nas demais ciências a causalidade evoluiu. Baseando-se na limitação do
conhecimento humano, superou-se a ideia de que seria possível afirmar,
com certeza, as causas de um evento. Ao contrário, a existência de uma
probabilidade estatística vinculando determinado evento a uma certa
consequência seria, o máximo, a se afirmar. Essa lógica do “tudo ou nada”
vai, então, cedendo espaço à concepção proporcional. Segundo proposta
doutrinária de Capecchi (2012), com a responsabilidade proporcional o
lesante assumirá o custo do dano na medida proporcional ao aporte causal
de sua conduta. A partir desse raciocínio revela-se, injusta e pouco razoável,
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a análise baseada no “tudo ou nada.” Ao contrário, a concepção proporcional
garante resultados mais adequados.
Embora não seja possível esperar do Estado a contenção completa
do avanço da doença, pode-se afirmar que alguns efeitos da Covid-19
são evitáveis. Nessa lógica, resta evidente que algumas consequências
da doença derivam, sim, de ato omissivo estatal. Não há como se negar
que algumas dessas consequências contribuíram causalmente para o pior
cenário. Particularmente, nesse sentido, destacam-se os danos causados à
saúde ou à vida dos profissionais e trabalhadores atuantes na linha de frente
dos hospitais públicos. Esses profissionais, por muito tempo, arriscaram-se
no enfrentamento da pandemia sem que lhes fosse garantida a segurança
adequada (equipamentos de proteção, treinamento/capacitação, jornadas
de trabalho compatíveis e protocolos efetivos) hipóteses em que as lesões
sofridas pelas vítimas guardam relação de causalidade, fática e jurídica,
com a inação do Estado (DANTAS; CLEMENTE; NOGAROLI, 2020;
CLEMENTE, 2020).
3 Dos danos aos profissionais da saúde no contexto da pandemia
Durante a pandemia da Covid-19, certamente, o principal
problema de saúde que afeta os profissionais envolvidos no cuidado aos
pacientes infectados, advém da contaminação. O alto grau de exposição
aliado às condições inadequadas de trabalho contribui, ainda hoje, para
uma realidade cada vez mais frequente: os profissionais estão adoecendo
e morrendo no enfrentamento desse desafio. Deve-se observar que os
riscos incluem não somente a exposição ao patógeno, como também
delicada situação de sofrimento psicológico, fadiga, desgaste profissional e
violência psicológica. Até mesmo diante do colapso do sistema de saúde,
os profissionais e trabalhadores da área não poupam esforços na luta contra
o coronavírus. Na tentativa incessante de não perder mais vidas, muitos
acabam se contaminando e sacrificando a própria vida.
Mais de 500 mil casos de Covid-19 foram confirmados entre
os profissionais de saúde, destacando-se os técnicos e auxiliares de
enfermagem (188.167), enfermeiros e afins (89.778), médicos (63.219),
agentes comunitários de saúde (ACS) (29.689), recepcionistas (21.257),
trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde (12.650), agentes
de combate a endemias (7.761) e condutores de ambulância (6.680) No
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total, 3.680 profissionais de saúde foram hospitalizados e 997 vieram a óbito
(BRASIL, 2021). Tais dados revelam a alta transmissibilidade do vírus e as
possíveis condições de trabalho na linha de frente ao combate da pandemia
(NOGUEIRA; BORGES; LACERDA, 2021, p. 68).
Embora alguns trabalhadores da saúde tenham extrema importância
no contexto da Covid-19, sobressai-se, na abordagem proposta, aqueles cuja
relevância do trabalho não é reconhecida, tornando-os “invisíveis” nesse
cenário (PORTAL FIOCRUZ, 2021). Dentro do grupo dos “invisíveis”,
destacam-se os ACS que, muitas vezes, são colocados à margem das políticas
públicas e não são submetidos às mesmas diretrizes dos profissionais da
saúde (WHO, 2019, p. 112).
Ao contrário, os ACS são imprescindíveis no contexto da pandemia,
pois fazem parte da rede de atenção básica (AB), atuam na vigilância em
saúde, na alimentação dos sistemas de informação, no desenvolvimento de
ações de educação em saúde e na mobilização da população. Não há dúvidas
sobre a sua imprescindibilidade na linha de frente ao combate da Covid-19
(FIOCRUZ, 2020).
4 Agentes comunitários de saúde (ACS): trabalhadores da saúde
denominados “invisíveis”
O trabalho do ACS surge no final da década de 80 no Nordeste do
país (ÁVILA, 2011), mas é em 1991, que o Ministério da Saúde (MS) implanta
oficialmente o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). De
início, o PACS tinha como propósito prestar assistência materno-infantil,
mas com o tempo suas ações foram expandidas para apoiar à organização da
AB à nível municipal (MOROSINI; CORBO; GUIMARÃES, 2007).
O êxito desse programa foi ponto de partida para a estruturação
do Programa Saúde da Família (PSF), no ano de 1994. Desde então,
o PACS foi incorporado pelo PSF e os ACS tiveram sua área de atuação
ampliada (MOROSINI; CORBO; GUIMARÃES, 2007, p. 38). Ressaltase que ao longo do tempo, esse programa tornou-se a principal estratégia
para a reorganização, expansão, consolidação e qualificação da AB no Brasil
(BRASIL, 2017), tanto que foi transformado em Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e promulgado pela Política Nacional de Atenção Básica no
ano de 2006 (PNAB) (PINTO; GIOVANELLA, 2018).
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Conforme a PNAB, a atenção primária (ou AB) é um conjunto
de ações de saúde que está sob a responsabilidade de uma equipe
multiprofissional, prioritariamente a Equipe de Saúde da Família (eSF), a
qual inclui no mínimo o ACS, o médico, o enfermeiro e o auxiliar/técnico
de enfermagem. Neste momento, o Brasil conta com 49.444 eSF registradas
no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde– CNES (período:
junho/2021) (BRASIL, 2021).
Como visto, a presença dos ACS na AB é obrigatória. Esse grupo
representa uma expressiva força de trabalho na AB (REZENDE, 2021), pois
conforme a PNAB a quantidade de profissionais é definida segundo a base
populacional e os critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos
do território, sendo recomendado que cada ACS fique responsável por no
máximo 750 pessoas da sua microárea e que 100% da população das áreas de
grande dispersão territorial, de risco e de vulnerabilidade social seja coberta.
No presente, o país conta com 257.745 profissionais, o que corresponde à
uma cobertura de 61,13% da população brasileira (BRASIL, 2021).
As atribuições dos ACS estão dispostas na PNAB e na Lei
nº 11.350 de 2006 (alterada em 2018 pela Lei nº 13.708 e pela Lei nº
13.595). Conforme essa Lei, no âmbito do SUS os ACS têm como função
desenvolver atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, com
objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços
de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania.
Sua principal atividade é a realização de visitas domiciliares
regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento da população
(BRASIL, 2006), ou seja, os ACS entram na casa das pessoas para conhecer
os indivíduos, a dinâmica das famílias, as dores, os problemas, entre
outros. Durante essas visitas os profissionais realizam atividades educativas,
contemplando desde orientações técnicas sobre doenças e tratamentos até o
estabelecimento de diálogos que promovem reflexões sobre a realidade de vida
e os problemas a serem enfrentados (MARTELETO, 2014). Sem dúvida,
isso só é possível por este profissional trabalhar na mesma comunidade onde
reside, tornando-se uma referência para a população adstrita à sua área de
atuação (RODRIGUES, 2009).
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Além disso, em caráter excepcional, durante a visita domiciliar o
ACS poderá realizar procedimentos de cunho mais técnico (RODRIGUES,
2009, p. 45), como por exemplo aplicar técnicas limpas de curativo).
Vale ressaltar que, conforme a Lei nº 11.350, durante as visitas
domiciliares os ACS devem realizar a busca ativa de pessoas com sinais e
sintomas de doenças agudas ou crônicas ou de agravos de importância para à
saúde pública e encaminhá-las para unidade básica de saúde de referência, ou
seja, no contexto da pandemia da Covid-19 os ACS têm papel fundamental
(BALLARD , 2020).
Apesar dos ACS estarem claramente vinculados à AB e de terem
a profissão reconhecida desde o ano de 2002 por meio da Lei nº 10.507
(revogada pela Lei nº 11.350 de 2006), até hoje, mesmo diante das alterações
da legislação, esse profissional ainda não é reconhecido legalmente como
profissional da saúde no Brasil (LOTTA, et al., 2020). O reconhecimento
está sendo pleiteado pelo projeto de Lei nº 1.802/2019, no intuito de
impedir questionamentos, do Estado e do Município, em relação as suas
atribuições vinculadas a área da saúde (FIOCRUZ, 2021).
4.1 Da importância dos ACS no contexto da pandemia da Covid-19
A implementação das restrições para a prevenção Covid-19
evidenciou a necessidade de adaptar todos os serviços, incluindo os de
saúde. Embora as restrições impostas pelo governo fossem necessárias para a
segurança de todos (SHAM; CICCONE; PATEL, 2020), a recomendação
“permaneça em casa” não se aplica aos profissionais de saúde, principalmente
para aqueles envolvidos no cuidado direto à pacientes com suspeita ou
diagnóstico confirmado de Covid-19, seja nos serviços de AB, no pronto
atendimento ou em hospitais (TEIXEIRA, 2020).
Nesse contexto, os ACS foram considerados, pela Lei nº 14.023,
profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem
pública10. Sem dúvida, esses trabalhadores podem contribuir para a
desaceleração da disseminação de epidemias, incluindo a da Covid-19. Nesse
10 BRASIL. Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos
os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública,
durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
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cenário, o ACS desempenha um papel relevante na vigilância em saúde,
pois cabe ao mesmo rastrear e acompanhar casos suspeitos ou confirmados
da doença, monitorar o isolamento e a quarentena e, realizar testes de
diagnóstico em massa (BRASIL, 2020). Dentro das UBS os ACS têm se
destacado na execução do acolhimento, que consiste na escuta do usuário e
na coleta de informações, com atenção aos sintomas associados a Covid-19
(SARTI, 2020).
Ademais, os ACS são essenciais no desenvolvimento das ações
coletivas e de educação em saúde, no combate a desinformação, medo e
desconfiança e no monitoramento de famílias vulneráveis. O trabalho desses
profissionais faz com que informações atuais e com embasamento científico
chegue até a comunidade com uma linguagem acessível (SARTI, 2020).
Esses trabalhadores, juntamente com os outros profissionais
da AB, também poderão auxiliar na resolução de outros problemas de
saúde que podem surgir na conjuntura da pandemia, como por exemplo
transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo, eventos agudos, e no
acompanhamento de pessoas com doenças crônicas que de forma alguma
podem ser desassistidas (SARTI, 2020). Sem dúvidas, o exercício de todas
essas atividades reafirma que o ACS é um trabalhador da saúde atuante na
linha de frente do combate a pandemia da Covid-19.
4.2 Danos aos ACS no contexto da pandemia da Covid-19
Apesar da importância da atuação dos ACS no contexto da saúde
pública e da quantidade expressiva desses trabalhadores na AB, raros são os
estudos que buscam compreender os riscos ocupacionais desses profissionais,
incluindo a exposição a material biológico. Rezende et al. acreditam que
o desinteresse em desenvolver pesquisas sobre esse tema está relacionado à
concepção de que os ACS atuam a maior parte do tempo fora da UBS e,
portanto, não estariam expostos a agentes biológicos (REZENDE, 2021, p.
43).
Trata-se de uma visão equivocada, pois os ACS realizam visitas
domiciliares a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, e
portanto, estão expostos ao risco (MOREIRA; ZANDONADE; MACIEL,
Diário Oficial da União, Brasilía, DF, 8 de jul de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14023.htm. Acesso em: 17 ago. 2021.
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2019). Na pandemia da Covid-19 não foi diferente, esses profissionais
ficaram sujeitos a contaminação pelo vírus. Até a primeira semana de
agosto de 2021, observou-se um total de 29.689 casos confirmados, 86
hospitalizações e 26 óbitos entre os ACS devido a Covid-19. Como ainda
existem casos em investigação, esses números podem ser ainda maiores
(MOREIRA; ZANDONADE; MACIEL, 2019). Segundo Lotta et al.
(2020), os sindicatos desses profissionais estimam que pelo menos 50 ACS
morreram devido a infecção pela Covid-19.
Durante a pandemia esses riscos foram aumentados por ações
discriminatórias quanto a garantia dos direitos dos ACS, sob os argumentos
de que esses profissionais não eram trabalhadores da saúde e que não
estariam na linha de frente do combate a Covid-19 (LOTTA et al., 2020).
Houve falta de EPI’s, insumos de higiene (água, sabão, álcool), cursos de
capacitação sobre a Covid-19 e direcionamento sobre o trabalho dos ACS
no contexto da pandemia (MACIEL et al., 2020).
Os reflexos dessas problemáticas já são visualizados nos Tribunais
de Justiça Brasileiros11,12,13,14. Diversos sindicatos pleitearam, por meio de
ação civil pública, o fornecimento de EPI’s, insumos para higienização
do ambiente de trabalho e das mãos, testes rápidos para os trabalhadores

11 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravo Interno Cível/ COVID-19. 062364735.2020.8.06.0000/50000. Agravante: Sindicato dos Agentes de Saúde e Sanitarista na Área
de Combate a Vetores de Endemias e Subnutrição no Estado do Ceará. Agravado: Município de
Fortaleza. Relator: Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo. Fortaleza, 10 de setembro de
2020. Disponível em: https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3324205&cdForo=0.
Acesso em: 19 de ago. 2021.
12 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento.
0045298-96.2020.8.16.0000. Agravante: Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná.
Agravado: Município de Campo Largo/PR. Relator: Desembargadora Regina Helena Afonso de
Oliveira Portes. 18 de junho de 2021.
13 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 13ª Câmara Civil. Reexame Necessário.
0000411-82.2020.8.19.0084. Autor: Sindicato dos Trabalhadores no combate às endemias e saúde
preventiva no Estado do Rio de Janeiro. Réu: Município de Cambuci. Relator: Desembargador
Fernando Fernandy Fernandes. 05 de maio de 2021.
14 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Agravo de Instrumento. 140436255.2020.8.12.0000. Agravante: Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo
Grande/MS-SISEM. Relator: Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva. Campo Grande, 13 de
novembro de 2020..
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sintomáticos e o afastamento daqueles que se enquadravam em grupos de
risco com implementação do teletrabalho.
Não há dúvidas de que o ACS é um trabalhador do campo da saúde
e, portanto, para ser protegido deve ser reconhecido como parte integrante
do sistema de saúde (BRASIL, 2020). No evoluir de todas as discussões
sobre essa temática, recentemente, no contexto da pandemia, os ACS foram
equiparados aos profissionais da saúde e condecorados na Lei 14.128/202115.
Surge aqui uma possibilidade de proteção desses profissionais?
5
Lei 14.128/2021: seria o reconhecimento necessário aos
trabalhadores da saúde “invisíveis”?
A promulgação da Lei nº 14.128/2021 representou,
inquestionavelmente, importante avanço na busca de novas garantias aos
profissionais e trabalhadores da saúde que atuam no atendimento direto a
pacientes acometidos pela Covid-19. Trata-se da possibilidade de obter a
denominada compensação financeira pela via administrativa (extrajudicial),
em função dos eventuais danos (efetivos ou potenciais) sofridos por esses
profissionais, no contexto da pandemia.
Por certo, ainda existem pontos a serem discutidos na aplicação
da lei, aspectos que suscitam reflexão mas, como ponto primordial dessa
análise, destaca-se o fato de terem sido incluídos – como beneficiários da
compensação financeira – os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). É, sem
dúvida, um grande avanço para essa categoria de profissionais pois, essa lei
ao abarcar os ACS na mesma esfera protetiva garantida aos profissionais
da saúde, acaba por conferir, aos mesmos, a “visibilidade” tão necessária e
pretendida.
15 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 14.128,
de 26 de março de 2021. Dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais
e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância
nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado
no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em
determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias,
tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro,
aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito; e altera a Lei nº 605, de 5 de
janeiro de 1949. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 de mar. 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14128.htm. Acesso em 20 de ago. 2021.
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Especialmente no contexto da pandemia, em que, muitas vezes,
negou-se aos ACS direitos básicos de segurança do trabalho sob alegação de
que, os mesmos, não elencavam o denominado grupo de profissionais da
saúde, o avanço garantido pela Lei nº 14.128/21 é inquestionável. Inaugurase, assim, uma nova realidade de garantias protetivas. Os ACS saem da
invisibilidade ao terem reconhecido o direito à compensação financeira
quando permanentemente incapacitados em função dos danos sofridos ao
trabalharem no atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19 (artigo
1º, caput). Em caso de óbito, garante-se o pagamento da compensação
ao cônjuge ou companheiro, aos dependentes e aos herdeiros necessários.
Ressalta-se que, no caso dos ACS, a lei exige comprovação de que realizou
visitas domiciliares, fato facilmente certificado em função das atribuições
desses profissionais.
Merece destaque, que a lei inova ao instituir a possibilidade de
indenizar o dano potencial. Ela garante, portanto, medida precaucional e
preventiva diante do risco a que esses profissionais estão expostos. Assim,
aplicam-se medidas a priori, a fim de se evitar que o dano ocorra ou
assegurar sua reparação caso seja impossível evitá-lo. Tal medida representa
grande avanço adotado pelo Estado brasileiro diante da probabilidade de
dano aos profissionais e trabalhadores da saúde no contexto pandêmico
(RODRIGUES; SANTOS, 2021).
Com relação a comprovação do nexo de causalidade entre a
incapacidade ou o óbito e a Covid-19, a lei considera que há presunção de
causalidade desde que o evento ocorra no período da pandemia e se houver
diagnóstico compatível comprovado por laudo/exame laboratorial. Logo,
para se comprovar a enfermidade, basta atestar a efetiva contaminação ou
quadro clínico compatível com a Covid-19.
No que diz respeito aos profissionais já portadoras de comorbidades,
apesar da lei garantir o direito à indenização, essa estaria vinculada à
avaliação realizada por Perito Médico Federal, o que poderia caracterizar
certa dificuldade na obtenção da compensação. Importante salientar que,
no caso em que a incapacidade ou óbito tenha ocorrido por outros fatos,
mas em conjunto com a covid-19, o profissional fará jus à indenização
(CAMPANHA; KRUGER, 2021).
Destaca-se, enfim, outro aspecto positivo da lei: a possibilidade
de receber a indenização de maneira imediata, em três parcelas mensais e
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sucessivas, sem necessidade de aguardar a tramitação de um processo judicial
e ainda se submeter à fila dos precatórios.
Cabe ressaltar, ainda, que a Lei nº 14.128/21 determina o
pagamento de tal compensação financeira aos profissionais, independente
da existência de vínculo direto com a Administração Pública. Assim,
atribui-se, ao poder público, a responsabilidade civil objetiva, sem admitir
as excludentes de responsabilidade e, tampouco, ação de regresso contra as
pessoas de direito privado prestadoras de serviços nas unidades de saúde.
Verifica-se, portanto, que além das benesses garantidas aos
profissionais da saúde reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, a
Lei nº 14.128/21, estende a todos aqueles designados profissionais ou
trabalhadores “invisíveis” da saúde os mesmos direitos garantindo-lhes,
portanto, a tão pretendida visibilidade. E, para além, confirma nosso
posicionamento em relação ao cabimento da hipótese de responsabilidade
objetiva da Administração Pública, em que as lesões sofridas pelas vítimas
- profissionais e trabalhadores da saúde - guardam relação de causalidade,
fática e jurídica, com a inação do Estado.
6 Considerações Finais
Em todo o mundo, profissionais da saúde têm-se desdobrado
na urgente e exaustiva linha de frente do combate ao novo coronavírus,
colocando, inclusive, suas próprias vidas em risco. Mesmo diante de todas
as adversidades e das precárias condições de proteção e segurança, esses
profissionais não hesitam diante das dificuldades impostas pela pandemia.
Para além desses desafios, destacam-se, ainda, aqueles enfrentados pelos
profissionais “invisíveis” da saúde – frequentemente alijados das políticas
públicas e não incluídos nas mesmas diretrizes dos profissionais da saúde.
Nesse sentido, a Lei nº 14.128/21 representada significativo
avanço. Ela inova e traz aspectos que garantem um mínimo de compensação
àqueles que, apesar da invisibilidade, participam ativamente da garantia à
saúde dos brasileiros e de seus familiares. A partir da previsão legislativa,
oportunizam-se importantes reflexões relativas à responsabilidade civil
do Estado merecendo, destaque especial, o reconhecimento da presunção
de causalidade entre os danos causados aos profissionais na pandemia e a
responsabilidade civil da Administração Pública. É imperioso que sejam
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incluídas possíveis soluções que permeiam um delicado equilíbrio entre o
atuar ético, o drama humano e a segurança jurídica.
Observa-se, entretanto, que apesar da previsão legislativa (Lei nº
14.128/21) instituir o pagamento administrativo de compensação financeira
aos profissionais e trabalhadores da saúde no âmbito da Covid-19 (incluindo
aqueles considerados antes “invisíveis”) a fruição desse e outros direitos
encontra-se atrelada à existência de regulamentação do órgão competente.
Assim, é razoável considerar que, em certa medida, a omissão normativa
configura-se como fator limitante da efetiva responsabilização estatal no caso
concreto.
Nesse contexto, a discussão não apenas embasada na teoria do
risco administrativo, mas, sobretudo, no princípio da proteção, por refletir
função preventiva da responsabilidade transformada em um dever de agir
do Estado, ganha a relevância devida. Como linha de tendência, pode-se
afirmar que, diante da ausência da observância de medidas prévias e razoáveis
de cuidado e proteção, na vigência de dano aos profissionais, confirma-se a
responsabilização estatal objetiva por omissão.
De fato, caminhamos numa progressiva mudança de paradigma o
que reflete uma nova visão, mais inclusiva, que incorpore não só aspectos
éticos, como também a desconstrução de fórmulas rígidas e absolutas que
seriam mais adequadas às características inovadoras do direito do século XXI.
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10 A sociedade de risco na pandemia da COVID-19 e a
ocorrência de dano moral coletivo
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moral coletivo, meio ambiente do trabalho e a COVID-19. 5 Conclusão.
Referências.
1 Introdução
Inequívocas as transformações que vem passando a sociedade
contemporânea impulsionadas pela economia, pela maior politização dos
indivíduos e pela globalização. Nesse contexto surge a sociedade de risco,
para a qual a ideia de risco evolui de um acaso para a de um ato juridicamente
controlável pela probabilidade, e posteriormente caracterizada como uma
sociedade reflexiva, fazendo surgir a necessidade de uma responsabilização
por eventuais danos decorrentes de tais atos.
Percorrendo o caminho da responsabilidade civil e tendo em vista a
socialização do Direito surge o dano moral coletivo, e com ele um problema:
o de saber qual sua extensão, e caracterização. Refletindo sobre a temática, é
1 Doutora e Mestre em Direito Constitucional (UNIFOR). Professora Adjunta da Universidade
Estadual do Piauí (UESPI), e Centro Universitário Uninovafapi. Advogada. E-mail: aurimelo@
hotmail.com.
2 Mestre em Direito Constitucional (UNIFOR). Professora do Centro Universitário Uninovafapi,
Advogada. E-mail: dionecardoso@hotmail.com
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necessário, inicialmente, pontuar se é admissível conferir uma indenização a
título extrapatrimonial a uma coletividade em razão da ocorrência de danos?
Em uma resposta hipotética parte-se da premissa de que o dano
deveria conter algo subjetivo, o que é inerente a um indivíduo, e não a
uma coletividade. O estudo mostra-se relevante, notadamente no Direito
do Trabalho, tendo em vista uma natural posição de insuficiência econômica
do trabalhador frente ao empregador. Dessa forma a aplicação da teoria da
responsabilidade se adequa à construção principiológica protetiva do direito
laboral.
De maneira ainda mais pontual busca-se refletir acerca da
possibilidade de rescisão do contrato de trabalho por justa causa pela
recusa de imunização do empregado tendo em vista o risco provocado pela
pandemia da COVID-19.
O estudo possui caráter qualitativo bibliográfico, para tanto será
analisada a denominada sociedade de risco, a partir do pensamento de Beck,
objetivando conceituar, caracterizar, e demonstrar que a construção de um
conceito de risco que seja adequado às complexidades da sociedade atual é
relevante para o contínuo aperfeiçoamento da tutela jurídica, em especial a
proteção à saúde do trabalhador.
Na sequência foi abordada a modificação do perfil funcional
na teoria da responsabilidade civil. Buscou-se delimitar o novo foco da
responsabilização civil na pessoa da vítima, de um dano injustamente
provocado.
Em relação ao dano moral coletivo tratou-se de demonstrar que o
dano extrapatrimonial se estende também a uma coletividade, pautando-se na
aplicação dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana.
Além disso, buscou-se realizar uma sistematização da interação entre o dano
moral coletivo, o direito do trabalho e a sociedade de risco, evidenciandose que o campo propício para o surgimento do dano extrapatrimonial da
sociedade pós-industrial se dá notadamente no meio ambiente do trabalho
por meio de consequências não previsíveis à saúde do trabalhador em especial
em decorrência do novo coronavírus.
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2 Sociedade de risco
Como ponto inicial e basilar para a construção de um estudo
deve-se partir da conceituação dos institutos a serem analisados, desta
feita é necessário estabelecer o que seja risco na sociedade contemporânea
para que se possa mais adiante verificar a interferência e consequências na
seara trabalhista pela pandemia da COVID-19. Tomou-se como premissa
a sociedade contemporânea qualificada como sociedade de risco pelo
pensamento do sociólogo alemão Ulrich Beck (1992, p. 21) em que “o risco
pode ser definido como uma forma sistemática de lidar com os perigos e as
incertezas produzidos e introduzidos pela própria modernização.”
É certo que após a sociedade industrial o desenvolvimento das
tecnologias nos mais diversos setores da vida humana, desde a produção
de gêneros alimentícios até a manipulação de material genético, químicos e
nucleares, bem como a disseminação das informações e associações em rede,
vem a caracterizar o perfil dessa nova sociedade, onde a globalização, aqui
entendida como a forma de circulação rápida do conhecimento humano,
vem a gerar riscos das mais variadas formas e graus, dentre eles os riscos ao
meio ambiente, nucleares, químicos, genéticos e até mesmo econômicos
(BECK, 1992).
Fica evidenciado, portanto, a ligação umbilical entre a globalização
e o que se entende sobre sociedade de risco, e o consequente aparecimento
da sociedade reflexiva3, fase da modernidade onde o desenvolvimento
técnico científico não tem como afirmar o que irá acontecer no futuro. A
análise, aprofundamento do estudo e entendimento da sociedade de risco
poderá nortear as possíveis soluções dos riscos existentes. Impende destacar
neste ponto o que Niklas Luhmann (1985, p.46-48)4 em contribuição para
3 Cabral (2016, p. 183) indica que a sociedade de risco gera uma crise nas relações jurídicas já que põe
em xeque a segurança gerando uma desconfortável desconfiança do conhecimento: “A reflexividade
responde pelo dinamismo moderno e representa a constante necessidade de justificar e reordenar as
práticas diante do conhecimento vigente. A reflexividade confere um caráter móvel às instituições
modernas e aponta para a impossibilidade da certeza do conhecimento. A constante revisão do
conhecimento ameaça a renovação da confiança nos sistemas abstratos, pois expõe as lacunas e as
limitações das perícias das quais os indivíduos dependem”.
4 “Cada experiência concreta apresenta um conteúdo evidente que remete a outras possibilidades
que são ao mesmo tempo complexas e contingentes. Com complexidade queremos dizer que sempre
existem mais possibilidades do que pode realizar. Por contingência entendemos o fato de que as
possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das esperadas; ou seja,
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a Sociologia do Direito desenvolveu em sua análise conceitual do que se
entende por risco na sociedade atual de enormes complexidades que sempre
existe mais uma possibilidade que não era previsível.
Destaque-se que antes da Idade Moderna as situações que geravam
um risco já existiam, a exemplo das viagens empreendidas pelos navegadores
para a descoberta e exploração dos continentes, o qual o Brasil é fruto.
O que vem a distinguir o risco de outrora com o risco que se vivencia
atualmente é a sua dimensão, ou talvez melhor o seu alcance, que é de âmbito
global. A exemplo do que acontece desde 2019 com a pandemia provocada
pelo novo coronavírus. O que antes tinha risco não ultrapassava o indivíduo,
hoje pode chegar a atingir um contingente imensurável de pessoas e coisas5,
ou mesmo toda a humanidade. Anteriormente se atribuíam os riscos às
catástrofes naturais, pelo que se caracterizavam como um risco inevitável e

que essa indicação pode ser enganosa por referir-se a algo inexistente, inatingível, ou a algo que
após tomadas as medidas necessárias para a experiência concreta (por exemplo, indo-se ao ponto
determinado), não mais lá está. Em termos práticos, complexidade significa seleção forçada, e
contingência significa perigo de desapontamento e necessidade de assumir-se riscos [...]. Frente à
contingência simples atingem-se estruturas estabilizadas de expectativas, mais ou menos imunes a
desapontamentos – colocando, as perspectivas de que à noite segue-se o dia, que amanhã a casa ainda
estará de pé, que a colheita está garantida, que as crianças crescerão... Frente à dupla contingência
necessita-se outras estruturas de expectativas, de construção muito mais complicada e condicionada:
as expectativas. [...] O comportamento do outro não pode ser tomado como fato determinado, ele
tem que ser expectável em sua seletividade, como seleção entre outras possibilidades do outro. Essa
seletividade, porém, é comandada pelas estruturas de expectativas do outro. Para encontrar soluções
bem integráveis, confiáveis, é necessário que se possa ter expectativas não só sobre o comportamento,
mas sobre as próprias expectativas do outro. Para o controle de uma complexão de interações sociais
não é apenas necessário que cada um experimente, mas também que cada um possa ter uma expectativa
sobre a expectativa que o outro tem dele. [...]. Na área de integração entre esses dois planos é que deve
ser localizada a função do normativo – e assim também do direito.”
5 Em estudo realizado sobre o tema no artigo “O direito dos danos na sociedade das incertezas: a
problemática do risco de desenvolvimento no Brasil”, Joyceane Bezerra de Menezes (2013, p.3-4)
ensina que “Ao longo da história humana muitos empreendimentos se fizeram sob concreta ameaça
de risco. Fossem as atividades de caça e coleta na história primitiva; na antiguidade as guerras em
defesa dos territórios ou para expansão do poder político e até mesmo as viagens marítimas com
fins colonizadores do século XV, todas envolviam riscos. Mas os riscos até então ameaçavam apenas
os sujeitos diretamente envolvidos nesses empreendimentos. […] Aqui, o risco já passava a ameaçar
um número superior de pessoas, estranhas ao processo de produção, mas coparticipes de um mesmo
tempo histórico”.
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fatal, grande parte justificados pela vontade divina (pestes, tremores de terra,
grandes alagamentos)6.
Superado esse período, em muito por influência dos cuidados com
saneamento, bem como do iluminismo, momento em que se deslocou o
foco da ideia do risco como de origem divina para a razão humana, posto
que o homem passou a ser o centro de tudo. O risco então teve uma nova
origem, o aprofundamento e disseminação do conhecimento do homem e
pelo homem.
Beck (1992, p. 23) na busca de imprimir características próprias
dos riscos suportados pela sociedade menciona o “boomerang effect”, o qual
desconstitui a hierarquização de classe até então existente, na perspectiva de
que na sociedade industrial o fator de distribuição de riquezas distinguia as
classes entre ricos e pobres, e na sociedade contemporânea os riscos oriundos
da intervenção do homem alcança a todos indistintamente, a exemplo dos
danos ambientais. A esse fenômeno ele denomina de “democratização”.
Em decorrência dessa constatação é compreensível que a
sociedade não trabalhe mais na busca de formas ou soluções preventivas das
consequências geradas pelo risco, mas sim avalie como será a distribuição
dos danos provocados pelo risco.
O autor discorre acerca de outras características dos riscos suportados
atualmente, quais sejam: a deslocalização geográfica, pelo que a fluidez do
espaço geográfico de ocorrência dos riscos pode ter extensão trasfronteiriça,
numa dialética entre tempo, espaço e sociedade7; a incalculabilidade,
tendo em vista a imprevisibilidade da ocorrência dos riscos não se tem
6 Pois tem-se a ideia de que “Desde que o homem vi-se lançado na história, foi compelido a conviver
com o imprevisível; com o acaso; com o aleatório. A natureza, em toda a amplitude e força de seus
elementos, deslumbrou e atemorizou o homem pré-histórico, representando uma constante fonte de
riscos e ameaças. Esta sensação de impotência do homem diante da natureza foi um dos principais
fatores a promover a evolução humana, que tinha como parâmetro a persecução de duas finalidades
primitivas, quais sejam: o desenvolvimento de meios para otimizar o atendimento às necessidades
básicas e a proteção contra as ameaças à sobrevivência da espécie (FURTADO e DIAS NETO, 2013,
p. 177).
7 Vem à tona a ideia do limiar do eterno em que Manuel Castells (2012) discorre sobre um tempo
intemporal – que caracteriza os espaços de fluxos em contraposição ao tempo biológico - que se
caracteriza por lugares físicos – em sua obra busca a analisar o significado social do espaço e do tempo
traçando um paralelo entre espaço de lugares x espaço de fluxos.
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como mensurar de maneira exata suas consequências econômicas8; a não
compensabilidade, introduzindo a ideia de que não é possível compensar de
forma adequada as consequências geradas pelo risco.
O aspecto da compensação ou indenização do dano moral traz em
si um equívoco semântico, posto que se parte da premissa que indenizar
é restituir o patrimônio ao status quo ante, aspecto incompatível com o
elemento subjetivo, e extrapatrimonial da moral, pelo que se coadunaria em
melhor técnica referir-se que este é compensável, e não indenizável como
indica o texto constitucional.
E por fim a última característica, qual seja a dimensão cumulativa
no tempo, partindo da visão que é inerente ao risco um período de latência
no qual não se pode determinar ou pré-determinar um período para que
possa ser perceptível ou mesmo venha a acontecer como fato exterior,
exteriorizar-se, a exemplo das consequências em humanos da explosão
nuclear de Chernobyl, do conhecido episódio da Talidomida e, o famoso
caso do diethylstilbestrol (DES), administrado para mulheres grávidas, e
agora a disseminação do novo coronavírus provocando a COVID-19, em
escala mundial.
Martinez-Alier (2006, p. 414) suscita a distinção entre risco e
incerteza, já que para ele as consequências ou ameaças produzidas pela ciência
e pela tecnologia na sociedade atual deveria ser encarada como uma incerteza,
não como um risco, onde o risco é “[...] uma distribuição conhecida da
probabilidade, ou, pelo menos, de probabilidades subjetivamente acordadas
[...]”, e a incerteza ocorre “[...] quando não sabemos a probabilidade de
ocorrência [de um dado perigo]”.
Torna-se evidente que a preocupação com o bem-estar individual
se estende agora para a proteção integral da coletividade, posto que os riscos
inerentes ao novo perfil social atingem e geram consequências danosas em
grandes proporções e sem distinções, sejam geográficas, temporais ou de

8 Marijane Vieira Lisboa (2007, p. 3) em estudo intitulado A química e a sociedade de Risco indica
“que é típico da sociedade de risco, segundo Beck, é o fato de que esses riscos não sejam riscos naturais,
cujos danos nossa ciência ainda não possa prevenir e minimizar, mas sim resultado dessa ciência, de
tecnologias desenvolvidas para resolver determinados problemas e melhorar a qualidade de vida, mas
que tiveram efeitos colaterais imprevistos e impossíveis de serem sanados. […] Em outras palavras,
somos vítimas de nosso extraordinário sucesso técnico.
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hierarquia social. Neste mesmo compasso Menezes (2007, p. 7-8)9 justifica
o aparecimento da sociedade dos danos.
Por outro lado, para melhor sistematizar o estudo e conhecimento
de quais são os riscos que incidem na sociedade contemporânea, necessária
a classificação destes. Guivant (2001, p.98) em análise da obra de Beck
aduz que: estão presentes três tipos de ameaças globais, que podem se
complementar e acentuar entre si: 1) aqueles conflitos chamados bads: a
destruição ecológica decorrente do desenvolvimento industrial, como o
buraco na camada de ozônio, o efeito estufa e os riscos que traz a engenharia
genética para plantas e seres humanos; 2) os riscos diretamente relacionados
com a pobreza, vinculando problemas em nível de habitação, alimentação,
perda de espécies e da diversidade genética, energia, indústria e população;
3) os riscos decorrentes de NBC (nuclear, biological, chemical), armas
de destruição de massas, riscos que aumentam quando vinculados `aos
fundamentalismos e ao terrorismo privado.
Diante dessa perspectiva global e transnacional da incidência dos
riscos na sociedade atual, Beck (1999, p. 108) sugere o aparecimento de
organismos ou instituições abertas, transparentes, que informem ao público
e alertem as indústrias, de forma que se possa conviver com os riscos da
sociedade moderna, em lugar de extingui-los. Necessário a partir daqui
indicar como a teoria da responsabilidade civil se acomoda na sociedade de
risco.
3 A modificação do perfil funcional na teoria da responsabilidade civil
A missão de traçar o caminho percorrido pela responsabilidade
civil durante sua evolução levou em consideração, neste estudo, as obras
de Maria Celina Bodin de Moraes (2003) e Caitlin Sampaio Mulholland
(2009), que embasam seus pensamentos na análise das legislações italiana
e espanhola, bem como no estudo da construção jurisprudencial brasileira
sobre a responsabilidade civil.
9 No ambiente de interações e riscos globais, quando se estabeleceu um mercado mundial, onde
as comunicações e negociações são realizadas, em tempo real, por meio dos diversos modos de
comunicação, dentre eles a world wide web e os produtos são elaborados em rede transnacional, pessoas
de distintos Estados e/ou sociedades são igualmente interpeladas a discutir e a reagir às consequências
resultantes dos problemas em comum. […] Os danos que se desenvolvem na sociedade técnicocientífica têm potencial para ameaçar não apenas o sujeito singular, mas a própria humanidade.
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A premissa que alicerça a responsabilidade10 é a de que esta
é um pensamento latente, intrínseco, e natural do ser humano, já que
“intuitivamente, o ser humano identifica aquelas situações, sejam estritamente
sociais, sejam jurídicas, nas quais se estabelece sua responsabilidade em relação
a determinado resultado derivado de sua atuação” e que a responsabilidade é
o instituto limitador da liberdade humana pelo que “a liberdade, então, era
a razão mesma da responsabilidade; se não há ato de vontade, não haverá
responsabilidade. […] não se pode transferir a outrem a responsabilidade do
dano que se causa.
A dimensão funcional do direito ganha impulso a partir dos
séculos XVIII e XIX. A doutrina aponta a obra de Louis Josserand como
precursora do movimento de funcionalização. Este autor propõe em
síntese que os direitos possuem na gênese uma carga de relatividade, pois
se destinam a um preenchimento de um objetivo social. Daí porque esses
direitos ou prerrogativas devem passar necessariamente por um processo de
funcionalização, pois sendo eles sociais, seja na forma seja no fundo, há uma
necessidade de ajuste aos interesses da sociedade que os concebeu.
A nova parametrização da responsabilidade civil retroage e faz
emergir a injustiça do dano, a prescindibilidade do ato ilícito para configurar
o dano, agora os danos injustamente causados/sofridos são tutelados pela
Teoria dos Danos. Nessa esteira Maria Celina Bodin de Moraes (2003)
define que o dano será injusto quando, ainda que decorrente de conduta
lícita, afetando aspecto fundamental da dignidade humana, não for razoável,
ponderados os interesses contrapostos, que a vítima dele permaneça
irressarcida. A qualificação do dano como sendo injusto afastou de sua
análise e interpretação a antes necessária investigação da conduta do agente
para a conceituação da responsabilidade civil por meio da noção subjetiva
do ato ilícito.
10 Cristalina fica a percepção individualista da responsabilidade, pelo que buscou em seu momento
inicial ter seu foco no ofensor, tomando assim um caráter retributivo. Desta feita a vítima que suporta
e sofre o dano fica desamparada. Necessária uma mudança de perspectiva com vistas a perseguir uma
forma de reparar a vítima efetivando um ideal de justiça distributiva. Este panorama, contudo, muda
integralmente quando se retira o foco ou o objetivo da responsabilidade civil deste participante ativo
e passa-se a analisar o resultado gerado, e não a conduta propriamente. Em outras palavras, a conduta
ofensiva perde relevância ante o dano sofrido. Esta inversão traz como consequência a alteração da
perspectiva da responsabilidade civil do ofensor para a ótica da vítima. (MULHOLLAND, 2009, p.
14).
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Através desse olhar renovado da responsabilidade civil, onde o dano
injustamente causado é proveniente da sociedade de risco que atualmente se
vivencia, o elemento da culpabilidade perde sua relevância, e o princípio da
solidariedade ganha fôlego (PERLINGIERI, 1999)11.
Tomando por base que o princípio da solidariedade é de jaez
constitucional, e levando em consideração as lições de uma hermenêutica
sistêmica do ordenamento jurídico, pode-se pensar a partir de então em
um Direito Civil Constitucional, pelo que oportunamente se observa que a
dicotomia entre Direito Público e Direito Privado não passa atualmente de
uma forma meramente didática de enxergar a Ciência do Direito12.
Retomando o curso da análise da evolução da responsabilidade civil
não se pode deixar de expor os elementos configuradores da obrigação de
indenizar, esta última vista como o fim a que se pretende a responsabilidade
civil, tais elementos são: nexo de causalidade, culpa e risco – já indicados
acima – e o dano.
Anteriormente mencionado que o ato de indenizar almeja o retorno
ao estado originário, quando não se existia o dano, ou seja, o “desfazimento
do dano”, além do que, “sem prejuízo não há dano, e sem dano não há
responsabilidade.” (MULHOLLAND, 2009, p. 23). Cabe neste momento
pormenorizar o que seja cada um dos elementos da responsabilidade civil e
seus desdobramentos para a Teoria dos Danos.
Para Bittar Filho (2016, p. 02) dano é toda “lesão, ou redução
patrimonial, sofrida pelo ofendido, em seu conjunto de valores protegidos
no Direito, seja quanto à sua própria pessoa - moral ou fisicamente - seja
quanto a seus bens ou a seus direitos”. Fala-se daqui em diante de dano
patrimonial e dano moral, o qual nos fixaremos e onde o maior ponto de
controvérsia é a de quem responde e de quanto será a indenização pelo dano
moral injustamente suportado?
11 Sobre a visão de solidariedade social, Pietro Perlingieri (1999, p. 1) menciona que “[...] a
determinação da relevância e do significado da existência deve ser efetuada como existência no âmbito
social, ou seja, como “coexistência””.
12 O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora. O papel unificador do sistema,
tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, é
desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto Constitucional. (PELINGIERI, 1999,
p. 6)
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A noção de dano agora se estende ao aspecto humano da moral,
de cunho subjetivo, pelo que traz a necessidade de um diálogo com outro
princípio constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana,
fazendo surgir o que se denomina por novos danos.13 Este elemento que
embasa a responsabilidade civil traz consigo dois grandes problemas que
devem ser enfrentados pelo intérprete do Direito, a banalização do dano
moral14 e a (im)possibilidade da aplicação de um parcela de cunho punitivo15
na quantificação de sua indenização.
O outro elemento, qual seja a culpa, entra numa vertiginosa
obsolescência diante do surgimento do dano injusto, notadamente quando
do deslocamento da responsabilidade civil do eixo do ofensor para o eixo da
proteção à vítima, sendo necessário verificar tão somente se a conduta gerou
um dano. Por derradeiro, o último elemento a compor a responsabilidade
civil é o nexo de causalidade16 que por estabelecer a conjugação entre a
conduta (lícita ou ilícita) e o dano, acaba por indicar o causador do dano,
bem como também serve de baliza para quantificar a almejada indenização.
O novo perfil dado à responsabilidade civil, fazendo alargar seu
campo de alcance, na busca de tutelar de forma objetiva aquele que sofre um
13 Liane Tabarelli Zavascki e Matheus Burg de Figueiredo (2015, p. 207) determinam como os novos
danos aqueles abrangidos pelo dano moral e passam a discorrer que “[…] por dano moral, segundo
Daisy Justa Fernandes Bordon, deve-se entender aquele causado ao patrimônio desmaterializado de
uma pessoa, ou seja, aquele resultante de lesões à honra, à paz interior, às crenças, à vida na sua
totalidade física e moral, às afeições legítimas, aquele que afeta o âmago do ser.”
14 “Quando tudo se pode indenizar, passa-se a acreditar que tudo tem seu “preço”, transformando,
por essa via, todas as situações jurídicas subjetivas, inclusive as extra- patrimoniais, em situações
patrimoniais, sob um certo sentido, na medida em que passíveis de indenização em dinheiro.”
(BODIN, 2003, p. 52-53).
15 A função punitiva da responsabilidade civil é ainda uma função a ser apreciada. E o meio através
do qual esta função é exercitada judicialmente é o estabelecimento de um valor a título de punição
do ofensor: o dano punitivo […] majoritariamente é aceita em nossas cortes a concepção deste
dano como contendo um duplo aspecto, compensatório e punitivo. Resta agora analisar como está
sendo realizada, além da qualificação, a quantificação da verba a título de dano extrapatrimonial
(MULHOLLAND, 2009, p. 29-31).
16 É o que traduz o pensamento de Caitlin Sampaio Mulholland (2009, p. 55): é a ligação jurídica
realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação
ressarcitória. O nexo de causalidade é ao mesmo tempo o componente da obrigação de indenizar que
serve a identificar o responsável por reparar o dano – através do estabelecimento de uma ligação de
causa e efeito entre uma conduta ou atividade e o dano que se visa reparar –, e o limitador do quantum
indenizatório – através da demarcação das verbas indenizáveis.
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dano, notadamente se for de forma injusta, importando de forma finalística
a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, através de
uma compensação é auxiliado pelos novos princípios informadores da
responsabilidade civil, quais sejam: o princípio da reparação integral, o
princípio da solidariedade social e o princípio da precaução, além claro
dos princípios corolários da dignidade, que são: o princípio da igualdade,
princípio da integridade psicofísica17, princípio da liberdade e princípio da
solidariedade.
A solidariedade é um ponto de intersecção entre aqueles princípios
que já constituíam e os que estão a complementar o princípio da dignidade
humana seja ele invocado simplesmente enquanto princípio da solidariedade
ou chamado de princípio da solidariedade social.
Adotando integralmente o posicionamento de Maria Celina Bodin
de Moraes (2003, p. 114) que indica que o “[...] solidariedade identificase, assim, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma
existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva
como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados.”, foram estatuídas
no artigo 3°, I e III, da Constituição Federal, as ideias que ditam como
17 O princípio da integridade psicofísica já incorporado por nossos tribunais pode ser conceituado
conforme decisão exarada pelo TJ-MG - 103470700805980011 MG 1.0347.07.008059-8/001(1)
(TJ-MG) Data de publicação: 12/01/2010 Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONSUMIDOR - DANO MORAL - INTEGRIDADE PSICOFÍSICA - QUANTIFICAÇÃO
- DUPLA FINALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 406 CC/02 - TERMO
INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), razão
pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. O dano moral constitui a lesão
à integridade psicofísica da vítima. A integridade psicofísica, por sua vez, é o direito a não sofrer
violações em seu corpo ou em aspectos de sua personalidade, aí incluídos a proteção intimidade, a
honra, vida privada. Em razão da inserção indevida no SPC, o recorrido teve seu nome veiculado no
comércio como inadimplente, fato que violou a honra, aspecto integrante da integridade psicofísica
e caracterizador do dano moral. Violada a integridade psicofísica (lesão ao corpo ou à personalidade)
resta configurado o dano moral, independentemente da existência de dor ou sofrimento. Estes
sentimentos, que nada mais são do que possível consequência do dano moral, passam a ser analisados
unicamente no instante da quantificação do valor indenizatório. A reparação moral tem função
compensatória e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão
do dano e das condições pessoais da vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico
e preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. [...].
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objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e a erradicação da pobreza e da marginalização.
É a partir dessa conjugação, em especial, entre o princípio da
dignidade da pessoa humana e da solidariedade, que se pensa na humanidade
como um ser coletivo merecedor da tutela jurídica, nasce então a necessidade
de resguardar as consequências danosas, notadamente no âmbito moral,
suportado por uma coletividade no âmbito da sociedade de risco.
4 O dano moral coletivo
Apesar da tutela coletiva de a muito ser admitida no ordenamento
pátrio, em especial com o advento das Leis da Ação Popular (Lei 6.513/77)
e da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), assim como do Código de Defesa
do Consumidor (Lei 8078/90 – art. 81), não há na jurisprudência, nem na
doutrina, uma pacificação acerca da possibilidade ou não da ocorrência de
dano moral coletivo18, pois é discutível até em que medida pode ser aplicado
em determinado caso concreto.
Compondo uma corrente tradicional onde o dano moral ainda
necessita de um indivíduo para manifestar os valores de caráter subjetivo,
tais como a ideia de dor, sofrimento, melancolia, tem-se Rui Stoco; Teori
Albino Zavascki e; Hugo Nigro Mazzilli. Por outro norte outra gama de
doutrinadores a exemplo de Yussef Said Cahali, José Rubens Morato Leite,
Patryck de Araújo Ayala, Annelise Monteiro Steigleder, notadamente na
esfera ambiental, defendem que seja possível o reconhecimento do dano
moral em decorrência do atingimento do patrimônio valorativo de uma
comunidade, tomando a extensão da transindividualidade. (ZAVASCKI E
FIGUEIREDO, 2015, p. 209)19.
18 Diante das mudanças que passou (e vem passando) a Teoria dos Danos em decorrência da
modificação do seu perfil funcional da responsabilidade civil e a proporção que tomou no âmbito
coletivo, surgiu um dilema recorrente, qual seja o de saber se “poderia ser conferida indenização a
título extrapatrimonial a uma coletividade em razão da ocorrência de danos […]”? (ZAVASCKI E
FIGUEIREDO, 2015, p. 206).
19 Nessa esteira menciona-se o Recurso Especial 1.057.274/RS, sob relatoria da Ministra Eliana
Calmon, […] a responsabilidade civil, através de um processo evolutivo doutrinário e jurisprudencial,
vem adotando a possibilidade de dano moral coletivo, desvinculando, assim, da ideia de dano moral
concebido a apenas um indivíduo. A firmou, ainda, que da mesma forma que se pode conferir dano
moral a um indivíduo, poder-se-ia também falar em dano moral coletivo.
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Essa extensão da abrangência do dano a uma coletividade20,
numa verdadeira socialização do dano, é decorrente das mudanças que
vertiginosamente vem impactando a sociedade contemporânea, facilmente
perceptível pela evolução tecnológica, pela globalização e pelas alterações
sociais.
Por ter a ideia de ser um conjunto de pessoas uma das características
inerente aos valores coletivamente protegidos é que os valores de uma
comunidade são indivisíveis, podendo o dano atingir, no olhar de Francisco
José de Oliveira Viana (1955, p. 26-26, apud Bittar Filho, 2016, p. 7), até
mesmo o complexo cultural de uma comunidade. Desse modo o dano
extrapatrimonial poderá atingir os valores relativos ao meio ambiente,
ao consumidor e ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, a honra e a dignidade social e/ou nacional. Carlos Alberto Bittar
Filho (2016, p. 10) define dano moral coletivo como “[...] injusta lesão da
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de
um determinado círculo de valores coletivos […]”.
Fazendo um desmembramento dos elementos que compõem
a relação jurídica obrigacional decorrente do dano moral coletivo tem-se
enquanto sujeito ativo – a comunidade, grupo ou coletividade lesada; sujeito
passivo – o causador do dano (podendo ser outra comunidade, pessoa física
ou jurídica); e o objeto (ou finalidade) – a reparação do dano (que pode ser
pecuniária ou não – a exemplo de fazer ou deixar de fazer algo quando da
ocorrência de alguma catástrofe ambiental, ou mesmo de uma pandemia)21.
20 Há de se explicar ou delimitar o que seja coletivo: A coletividade - ou comunidade - é «um
conglomerado de pessoas que vivem num determinado território, unidas por fatores comuns”, ou,
ainda, «uma sociedade localizada no espaço, cujos membros cooperam entre si (com divisão de
trabalho), seja utilitaristamente (para obter melhores, mais eficientes resultados práticos, reais), seja
eticamente (tendo em vista valores humanos - familiais, sociais, jurídicos, religiosos etc.). (BITTAR
FILHO, 2016, p. 6).
21 Oportuno destacar o recente Julgamento do TRF da 2° Região Agravo de Instrumento - Turma
Espec. III - Administrativo e Cível - Proc. n. 0013415-33.2015.4.02.0000 (2015.00.00.013415-1)
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. ACP. REPARAÇÃO POR DANOS
AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. BARRAGEM DE FUNDÃO. IBAMA.
PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE DA SAMARCO. PRINCÍPIO DO
POLUIDOR-PAGADOR. 1. O IBAMA se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara
Federal Cível de Vitória/SJES, que, nos autos da Medida Cautelar à Ação Civil Pública de reparação por
danos ambientais e danos morais coletivos, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público Estadual em face de Samarco Mineração S/A (Samarco), Agência Nacional de Águas (ANA),
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e Instituto
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O dano moral coletivo tem cenário de ocorrência em vários
contextos e relações jurídicas, a saber: de esfera ambiental - podendo atingir o
equilíbrio ecológico e a qualidade de vida e a saúde da coletividade e do meio
ambiente; na esfera da honra – quando mira por exemplo a comunidade
negra, judaica, ou qualquer outro grupo visto como vulnerável; na esfera do
patrimônio histórico22; na esfera consumerista23 e, na esfera trabalhista.
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), deferiu o pedido de antecipação liminar
dos efeitos da medida cautelar, determinando, de forma solidária, a adoção de diversas medidas, como
“ identificar e promover, antes da passagem da onda de sedimentos pelo Rio Doce pelo município
de Linhares/ES, o resgate da fauna que poderá ser comprometida com a presença desses sedimentos
tanto na água do rio como do mar nas proximidades de sua foz”. 2. Tais medidas se inserem como
preparatórias para a aferição da responsabilidade civil daquele que é considerado o maior desastre
ambiental ocorrido no Brasil, o rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de novembro de
2015, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e afetando várias outras localidades,
além das cidades de Barra Longa e Rio Doce. 3. O Meio Ambiente, desde a primeira Conferência
Internacional de Meio Ambiente, realizada no ano de 1972 em Estocolmo, passou a ser reconhecido
como um direito fundamental de natureza difusa, com titularidade estendida, abrangendo não apenas
a presente geração, como as futuras […].
22 A exemplo do posicionamento do STJ no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 678.560
- MG (2015/0057728-0): “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FURTO - IMAGEM NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO - AUTORIA ATRIBUÍDA A ALEIJADINHO - IMAGEM ENCONTRADA EM
PODER DE COLECIONADOR - BUSCA E APREENSÃO - NEGATIVA EM DEVOLVER
- DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA - SENTENÇA CONFIRMADA. A indenização por dano moral, deve levar em
consideração a condição econômica do infrator e a gravidade da falta cometida. Nosso sistema jurídico
admite a existência de danos morais coletivos, configurados nos dissabores e prejuízos causados à
coletividade em razão de ato ilícito praticado pelo apelante, que causou desalentos e consternações à
comunidade em face do patrimônio histórico, que restou arranhado com o ato ilícito que acarretou a
retirada de obra de Aleijadinho do acervo municipal por longo período de tempo. […]”.
23 Lembre-se aqui o caso paradigmático do RECURSO ESPECIAL No 866.636 - SP (2006/01043949) - EMENTA: Civil e processo civil. Recurso especial. Ação civil pública proposta pelo PROCON e
pelo Estado de São Paulo. Anticoncepcional Microvlar. Acontecimentos que se notabilizaram como
o ‘caso das pílulas de farinha’. Cartelas de comprimidos sem princípio ativo, utilizadas para teste de
maquinário, que acabaram atingindo consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. Pedido
de condenação genérica, permitindo futura liquidação individual por parte das consumidoras lesadas.
Discussão vinculada à necessidade de respeito à segurança do consumidor, ao direito de informação
e à compensação pelos danos morais sofridos. - Nos termos de precedentes, associações possuem
legitimidade ativa para propositura de ação relativa a direitos individuais homogêneos. - Como o
mesmo fato pode ensejar ofensa tanto a direitos difusos, quanto a coletivos e individuais, dependendo
apenas da ótica com que se examina a questão, não há qualquer estranheza em se ter uma ação
civil pública concomitante com ações individuais, quando perfeitamente delimitadas as matérias
cognitivas em cada hipótese. [...].
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4.1 dano moral coletivo, meio ambiente do trabalho e a COVID-19
Parte-se do pressuposto que o dano moral coletivo ocorre por
agressão ao meio ambiente do trabalho e decorre da aplicação e por isso
mesmo é fundamentado pelos princípios da solidariedade e da dignidade da
pessoa humana.
Tem-se no direito trabalhista24 uma razão natural de existir, posto
que a associação sindical, própria do Direito Laboral tem a solidariedade
também como elemento fundante, bem como a determinação constitucional
que preconiza o valor social do trabalho como indicativo do Estado
Democrático de Direito e o dever de proteger e preservar o meio ambiente
para a presente e para as gerações futuras (art. 225, CF/88), aqui incluído o
meio ambiente do trabalho25.
Pelo norte do princípio da dignidade da pessoa humana tem-se
que a proteção conferida ao meio ambiente o elevou a categoria de direito
fundamental, já que o insculpido no texto constitucional, e, passa a ser
elemento basilar para o mínimo da existência humana, existência esta na
qual o trabalho é elemento essencial.

24 Desta feita justifica-se a possibilidade de aplicação da responsabilização do dano extrapatrimonial
no Direito do Trabalho por inexistência de incompatibilidade com os princípios trabalhistas, já
analisado por Romita (2007, p. 79): A questão do dano extrapatrimonial no âmbito das relações
de trabalho tem constituído objeto de estudos doutrinários e as controvérsias por ela suscitadas vêm
sendo dirimidas pelos tribunais do trabalho à luz de noções hauridas nos arraiais do direito civil,
que encontra no campo do direito do trabalho esplêndida oportunidade de plena aplicação, ante a
lacuna da legislação específica (trabalhista) e a inexistência de incompatibilidade com os princípios
fundamentais do mesmo direito do trabalho […] porque ambos os ramos do direito em questão
deitam raízes, no que tange ao tema em foco, no princípio geral que exalta o valor da dignidade
da pessoa humana, projetado, no direito do trabalho, naquilo que vejo como um dos princípios
específicos da disciplina, qual seja, a dignidade da pessoa humana do trabalhador, lastreado no
preceito constitucional que indica o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado
democrático de direito (art. 1o, IV).
25 Segundo Cabral (2016, p. 198) “Discute-se o meio ambiente do trabalho ecologicamente
equilibrado quando se debatem as questões do trabalho em condições de periculosidade, insalubridade
e penosidade (art. 7°, XXIII, da Constituição; arts. 189 usque 197, da CLT; Lei 7.369/1985), como
também em temas de acidentes do trabalho (art. 7°, XXVIII, da Constituição; arts. 19 e 21 da Lei
8.213/1991) e entidades mórbidas equivalentes (art. 20, I e II, da Lei 8.213/1991) e, em geral,
riscos inerentes ao trabalho e tutela da saúde, da higiene e da segurança no trabalho (art. 7°, XXII, da
Constituição e arts. 54 usque 201, da CLT).”
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Ressalte-se oportunamente que em recente julgamento os
ministros do STF, por maioria de votos, entenderam que é constitucional
a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco, cuja tese de
repercussão geral foi definida no RE n. 828040.
Neste ponto cabe realizar a distinção entre risco e perigo. Posto que
“há risco quando se supõe a existência de incerteza quanto a danos futuros
– o dano provável é consequência da ação e está pressuposto a consciência
deste dano. Há perigo quando o dano é atribuído à causas externas, que
não se pode controlar” (LUHMANN, 1992, p. 37, apud CABRAL, 2016,
p.176).
Lembre-se que o dano aqui analisado é aquele consequente da
sociedade de risco, de modo reflexivo, onde a “sociedade moderna semeia as
causas de sua própria destruição”26, de forma inconsciente, por não saber ou
não prever as consequências negativas delas provenientes.
Além do mais são desmembramentos do que se entende por meio
ambiente, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial e o meio
ambiente cultural” (CABRAL, 2016, p. 199). Sendo o meio ambiente do
trabalho o local onde “o indivíduo passa a maior parte de sua vida útil”, sofre
influências positivas e negativas em sua existência e em “seu estilo de vida,
seja nas condições de saúde, interferindo na sua aparência e estilo de vida,
podendo até mesmo determinar a forma de sua morte” (BRASIL, 2016).
O avanço tecnológico, a globalização e o progresso da ciência
fizeram, e fazem nsurgir substancias, ou mesmo situações em que o
trabalhador torna-se o ator coadjuvante, em um cenário que ele manipula
ou vivencia momentos nos quais não se pode prever ou determinar suas
consequências, levando tardiamente a danos em sua saúde e consequências
negativas em sua vida27.
26 “Não se trata mais, portanto, ou não se trata mais exclusivamente de uma utilização econômica
da natureza para libertar as pessoas de sujeições tradicionais, mas também e, sobretudo, de problemas
decorrentes do próprio desenvolvimento técnico-econômico. O processo de modernização torna-se
“reflexivo”, convertendo-se a si mesmo em tema e problema”. BECK, Ulrich. 1992. p. 24.
27 Por oportuno registre-se que o os danos provocados por doenças desenvolvidas no meio ambiente
do trabalho a que se discute nesse estudo são as decorrentes de uma sociedade de risco e, portanto,
difere-se das doenças profissionais e das doenças do trabalho, já delimitadas previamente no art, 20
incisos I e II, respectivamente, da Lei n. 8.213/1991 como: “I - doença profissional, assim entendida
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Surge agora a necessidade de uma proteção rígida do direito à
saúde e à vida do trabalhador que por sua vez é conseguida por meio da
preservação e tutela de um meio ambiente do trabalho28 saudável e seguro.
Entende-se como meio de ambiente do trabalho saudável e
seguro aquele que deve propiciar condições ideais para que o trabalhador
desenvolva seu mister sem alterações, presentes e futuras, de sua saúde física
e mental, pois o homem passa a maior parte da sua vida útil no trabalho,
exatamente no período da plenitude de suas forças. Daí por que o trabalho,
frequentemente, determina o seu estilo de vida, influencia nas condições de
saúde, interfere na aparência e apresentação pessoal e até determina, muitas
vezes, a forma da morte.
Com o passar do tempo e o acúmulo da experiência, a legislação
vem atuando para garantir o ambiente de trabalho saudável e seguro, de
modo a assegurar que o exercício do trabalho não prejudique outros direitos
humanos fundamentais: o direito à saúde, complemento inseparável do
também tutelado direito à vida (OLIVEIRA, 2011, p. 142).
Depreende-se que a sociedade de risco também gera consequências
devastadoras no meio ambiente laboral em especial no que concerne à saúde e
segurança do trabalhador, posto que doenças ocasionadas, pela manipulação
a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante
da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II - doença do
trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.”
Pelo que aquela é entendida como acidente de trabalho, pelo que não se crê seja a melhor classificação
(“§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos
I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona
diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”).
28 Partindo do pressuposto que a sociedade de risco se espalha de modo difuso e por conseguinte
atinge também ao meio ambiente, e de forma pontual o meio ambiente do trabalho, pode gerar danos
a uma coletividade. Da forma como se apresenta, ela está em todo o lugar, em todos os segmentos
da sociedade, ela é a única sociedade que se tem na atualidade, pelo simples fato de ser sociedade,
ou seja, de contar com a presença do ser humano. Todos os ambientes em que o homem está
inserido, disposto a tomar decisões em prol do desenvolvimento/crescimento econômico, compõem a
sociedade mundial do risco, porque tal elemento será admitido (ou negado veementemente, segundo
os catastrofistas) por ser encarado como uma oportunidade ou estratégia de mercado (ainda que os
riscos não se alastrem apenas em ambientes de concorrência acirrada), sendo por isso que o meio
ambiente laboral tornou-se um dos principais concentradores de riscos. (ZIMMERMANN, 2012,
p.33-34.).
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ou pela exposição a produtos ou situações que apenas em tempo futuro
podem vir a surgir, os chamados perigos “invisíveis ou imprevisíveis”29.
A saúde e a segurança são componentes da dignidade da pessoa
humana e todos são de índole extrapatrimonial, podendo atingir um número
indeterminado de trabalhadores que passaram por uma mesma situação não
previsível. Desse modo consubstancia-se o dano moral coletivo trabalhista
em decorrência de uma sociedade de risco30.
29 Para usar uma expressão de Emanuel Teófilo Furtado e Pedro Miron de Vasconcelos Dias Neto
(2013, p. 193) que sobre este assunto indica que: “Portanto, os riscos presentes no meio ambiente
do trabalho também são reflexos da chamada sociedade mundial do risco, qual seja a sociedade
da insegurança e do medo, por vezes, diante de perigos invisíveis e imprevisíveis. Neste sentido,
como os riscos estão agregados às decisões humanas, o meio ambiente laboral torna-se um espaço
“privilegiado” à ocorrência daqueles, pois se trata de habitat eminentemente humanizado na figura
do cidadão- trabalhador.”
30 De forma vanguardista em 2007 o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul reconheceu
o dano moral coletivo por consequências imprevisíveis do meio ambiente do trabalho: “Danos materiais,
estéticos e morais. Acidente do trabalho. Doença ocupacional. Preservação de madeiras para fabricação
de postes usados em energia elétrica. Exposição do trabalhador a produtos químicos por duas décadas.
Prescrição afastada. Contagem do prazo prescricional a partir do reconhecimento da existência do
nexo causal entre a atividade desenvolvida e o acometimento da moléstia. Não-fornecimento de EPIs.
Responsabilidade objetiva do empregador. Pensão vitalícia devida. Indenizações por alterações morfológicas
no corpo e pelo sofrimento da vítima, distinguíveis e cumuláveis. Despesas médicas. Ausência de
comprovação. Ressarcimento indevido. Arts. 21-A e 121, ambos da Lei nº 8.213/91; arts. 186, 927, 949 e
950, todos do Código Civil; art. 5º, incisos V e X, e art. 7º, inciso XXIX, ambos da Constituição Federal.
(TRT 4ª Região, 1ª Turma. Relatora a Exma. Juíza Maria Helena Mallmann. Processo nº 00366-2005761-04-00-7 RO. Publicação em 05.02.2007) [...] 1.3. Da contaminação do meio ambiente de trabalho
e a repercussão individual. Da doença em estado de latência. Do direito à reparação. Da responsabilidade
objetiva por dano ambiental. Mesmo que em um raciocínio hipotético não se considerasse suficientemente
provada a ligação das afecções do autor com a contaminação oriunda do meio ambiente do trabalho, a
condenação se justifica sob outros argumentos. Para que não reste dúvidas acerca da presença de todos os
elementos hábeis a gerar o direito à reparação, ainda, em sede de nexo da causalidade - mas já traçando
o caminho que leva também ao fundamento da responsabilidade civil de natureza objetiva em virtude
da contaminação ambiental - a questão merece exame sob outras premissas fáticas e jurídicas, de acordo
com o que se exige da justiça contemporânea, que necessita obter respostas jurídicas adequadas e
consentâneas às demandas resultantes de novos padrões de comportamentos nocivos, dos quais é exemplo
a contaminação do meio ambiente e suas consequências nocivas às pessoas que vivem na comunidade
envolvida. No caso, trata-se da contaminação do meio ambiente de trabalho e suas consequências na pessoa
do trabalhador, consequências essas que em várias situações de contaminação não resultam em repercussão
patológica imediata, mas emergem progressivamente no tempo, transformando o indivíduo antes saudável
(mas contaminado) em doente. Quer dizer, uma vez contaminado, a possibilidade de doença passa a ser
real. Uma realidade que depende da conjugação e vários fatores, inclusive, a predisposição genética e
principalmente a intensidade dessa contaminação. E esta realidade tem repercussões jurídicas, uma vez que
é consabido que a contaminação, por si só, do meio ambiente de trabalho é fato gerador de danos (o dano
moral genérico, ou coletivo), cuja reparação o poder judiciário trabalhista tem concedido na forma da Lei
da Ação Civil Pública. Da mesma forma que no denominado dano moral coletivo, ligado aos interesses
difusos, aqueles em que há indeterminação das vítimas, se faz por meio da Ação Civil Coletiva a defesa
dos interesses individuais homogêneos, quando as vítimas são individuadas e a lesão ao direito detém uma
origem comum. [...] Observe-se que não foi por acaso que se sublinhou a expressão pessoas que sofreram
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Tendo em vista o atual cenário mundial provocado pela pandemia
da COVID-19 um dos principais pontos que vem fomentando o debate
jurídico é a obrigatoriedade, ou não, da imunização de trabalhadores.
Em recente julgado a 13ª Turma do TRT de São Paulo, no RORSum
n. 1000122-24.2021.5.02.0472, ratificou a justa causa, embasada em ato
de insubordinação, aplicada a uma auxiliar de limpeza que trabalhava em
hospital infantil, à qual, após esclarecimento e podendo tomar a vacina,
recusou-se, sem motivo justificável.
O impasse gira em torno da violação, e consequente colisão, de
direitos de índole constitucional. De um lado, alegado pela trabalhadora,
seu direito a honra, sua liberdade de autodeterminação, liberdade de escolha,
privacidade de sua intimidade e a dignidade da pessoa humana (arts. 1º e 5º,
da CF), que aduz terem sido violados diante da obrigatoriedade imposta pelo
empregador de “tomar” a vacina. Do outro, o empregador que considerando
o direito social à saúde, a proteção à vida (art. 6º e 5º, da CF), a prevalência
do interesse público sobre o particular (art. 8º, da CLT) e seu dever de
proteção ao meio ambiente do trabalho e de resguardar a saúde (art. 7º,
XXII, da CF e art. 157, da CLT) de seus colaboradores, clientes e da própria
trabalhadora, aduz a necessidade de imunização para a continuidade do
contrato de trabalho.
Ressalte-se que a rescisão do contrato de trabalho por justa causa
é tida como a penalidade máxima a ser aplicada pelo empregador e por isso
deve ser restrita às situações permitidas em lei.
De fato, a pandemia da COVID-19 classificada nacionalmente
como força maior pelo Decreto Legislativo n. 6, em 20.03.2020 não seria
exposição à contaminação, isso porque, basta a mera exposição para que se tenha configurado o dano.
É que o estado potencial de doença é reconhecido pelo direito e enseja reparação. A doença pode não se
manifestar imediatamente, mas isso não retira do sujeito exposto à contaminação ambiental, a violação ao
seu direito à saúde e à vida. [...] Portanto, além de toda a sorte de agentes químicos aos quais ao autor esteve
diretamente exposto, ainda sofreu com a contaminação do ambiente de trabalho, fato, aliás, reconhecido
em depoimento pessoal do preposto da empresa. Portanto, ainda que se desconsiderasse todos os elementos
de prova mencionados no item anterior e se reputasse não haver comprovação de que qualquer das afecções
que acometeram ao reclamante estivessem ligadas à exposição aos agentes químicos relacionados à sua
atividade, justifica-se a condenação sob o fundamento de que o autor foi vítima inconteste da contaminação
ambiental. [...] Em conclusão, trata-se de se considerar a contaminação do meio ambiente do trabalho, ipso
facto, geradora de danos, independente de se estabelecer ter havido ou não início da doença. Ordem de
danos, repita-se, cuja reparação se faz necessária, não só com a configuração de dano moral coletivo - como
ocorre em pleitos do Ministério Público do Trabalho atendidos em sede de ação civil pública - mas também
com a reparação do dano individualmente considerado, em virtude do estado potencial de contaminação e
possibilidade de doença.
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previsível na pior das especulações sobre ameaça a saúde global. No entanto,
uma vez existente a pandemia ocorre a previsibilidade de uma possibilidade
de contaminação, principalmente por aqueles que trabalham na linha de
frente do combate à COVID-19. Assim, uma funcionária não imunizada, e
consequentemente mais vulnerável, apresenta risco para si, para os colegas
de trabalho, para os pacientes e para os acompanhantes de pacientes.
É de conhecimento geral que a Organização Mundial de Saúde
(OMS) tem afirmado e reiterado que para se conter a propagação do
coronavírus e evitar a propagação de novas cepas e variantes ainda mais
contagiosas, é necessária a adoção de diversas medidas práticas concomitantes,
tais como: o distanciamento social, a higienização das mãos e superfícies
com sabonete ou álcool em gel, o uso correto de máscaras de proteção, e
principalmente a vacinação em massa da população, no intuito de atingir
a chamada “imunidade de rebanho”. O Estado brasileiro com o objetivo
de aplicar estas orientações publicou, em 07.02.2020, a Lei n. 13.979,
que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública mundial deflagrada do novo coronavírus. Dentre as medidas está
a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas
profiláticas baseadas em evidências cientificas, indicado em seu art. 3º,
inciso III.
O Supremo Tribunal Federal (STF) instado a se manifestar acerca
da (in)constitucionalidade da Lei n. 13.979/2020, por meio das ADIs 6586
e 6587 e do ARE 1.267.897, realizou interpretação conforme à Constituição
deste dispositivo e esclareceu que “a vacinação compulsória não significa
vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário”. No
entanto, a Corte Suprema permite que a obrigatoriedade de imunização
seja “implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de
determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes.”
Desta forma, considerando que neste momento de pandemia da
COVID-19 a vacinação é compreendida como uma das prestações para
a concretização do direito social à saúde. E que este direito fundamental
tem eficácias vertical e horizontal, pelo que, a um só tempo, obriga o Poder
Público e aos particulares, a realizarem medidas para sua efetivação, concluise que a recusa injustificada de um trabalhador a ser vacinado coloca em
risco a imunização coletiva. E sendo o empregador responsável por um
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possível dano de extensão coletiva e pela preservação de um meio ambiente
do trabalho saudável e seguro, poderá entender a recusa da imunização como
falta grave e, portanto, possível a aplicação da sanção pela justa causa.
5 Conclusão
Em qualquer atividade realizada pelo homem, surge a necessidade
de responsabilizá-lo pelos atos praticados, seja no exercício de uma simples
atividade de consciência, seja atuando frente ao Estado a que pertence.
Isso decorre dos registros históricos que apontam o surgimento da
responsabilidade com o próprio nascimento da civilização.
Atualmente, a responsabilidade civil passa por um processo de
despersonalização em face das novas situações subjetivas, dentre as quais
a necessidade da reparação dos danos morais coletivos. Diante de atos que
atingem a sociedade como um todo, tendo em vista a dimensão coletiva da
dignidade humana, avança-se no sentido da superação do modelo fundado
em parâmetros individualistas e patrimonialistas.
O dano moral ou extrapatrimonial consiste na lesão injusta e
relevante ocasionada a interesses não materiais, porém concebidos pelo
ordenamento como valores e bens jurídicos protegidos. São eles integrantes
da personalidade do ser humano, abrangendo todas as áreas de extensão
e tutela da sua dignidade, podendo também alcançar os valores e bens
extrapatrimoniais reconhecidos pelo sistema legal à pessoa jurídica ou à
coletividade de pessoas.
Desta feita a indagação inicial se seria possível a existência de um
dano moral coletivo por recusa de imunização da COVID-19 e a aplicação da
justa causa por este motivo, se confirma quando do surgimento da sociedade
de risco, posto que encontra um cenário propício ao seu aparecimento, a
exemplo dos danos ambientais, aqueles relativos a indústria farmacêutica e os
danos biológicos e de saúde, que podem ter consequências intergeracionais e
globais. A seara trabalhista não poderia deixar de sofrer influências da teoria
dos danos e da sociedade global de risco, visto que o direito de associação
sindical naturalmente traz o aspecto coletivo aos trabalhadores e estes por
sua vez não estão isentos do risco inerente à nossa atual sociedade reflexiva31.
31 Ângelo Antônio Cabral (2016, p. 191) em análise da obra de Russel Mokiber (Crimes Corporativos:
o poder das grandes empresas e o abuso da confiança pública. Tradução de James Cook. São Paulo:
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Constata-se que o dano moral coletivo trabalhista existe em
decorrência da sociedade de risco e que atinge em especial o meio ambiente do
trabalho e por conseguinte a saúde e a segurança do trabalhador, consignam
também inquietações que poderão ser aprofundadas de modo a permitir que
essa sistematização possa suscitar o debate do direito ambiental do trabalho
como um instrumento de redução das complexidades e estabilização de
expectativas, servindo especialmente como mecanismo de proteção à saúde
e segurança do trabalhador, em especial diante da pandemia da COVID-19.
Pontualmente, buscou-se demonstrar que é possível a aplicação
de sanções, inclusive a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, de
trabalhadores que podem colocar em risco o meio ambiente do trabalho, em
específico pela recusa de imunizar-se contra o novo coronavírus. Esta atitude
é embasada na possibilidade que o empregador tem de ser responsabilizado
por não assegurar um meio ambiente seguro e resguardar o direito à saúde e
à vida de seus empregados e clientes.
Conclui-se, que o dano moral coletivo trabalhista existe em
decorrência da sociedade de risco e que atinge em especial o meio ambiente
do trabalho e por conseguinte a saúde do trabalhador diante da pandemia da
COVID-19, isso faz com que o debate propicie um aprofundamento sobre
a necessidade de se preservar o direito ao meio ambiente do trabalho seguro
e que este seja visto como um instrumento de redução das complexidades,
permitindo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa e servindo
como mecanismo de proteção da saúde do trabalhador.
Outros desafios se anunciam, qual seja, o embasamento teórico
da teoria da reponsabilidade quando o dano é injustamente suportado
por uma coletividade no meio ambiente do trabalho, haja vista o instituto
ser tratado de forma diferenciada pelos Tribunais pátrios, bem como a
quantificação desse dano, posto que não se tem previsibilidade de quantos
irão dele padecer. Ademais, pelo fato de o homem passar boa parte de sua
vida útil no meio ambiente do trabalho, no exercício de suas atividades
Página Aberta, 1995) e de Moisés Naím (Ilícito: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e
do tráfico à economia global. Tradução de Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006) relata
inúmeros casos de condutas danosas que afetaram a vida de milhões de trabalhadores entre elas o
fato ocorrido “Na fábrica da Dow Chemical em Magnolia, Arkansas, 62 dos 86 empregador testados
estavam estéreis ou tinham contagem espermática muito baixa […] Na fábrica da Shell do Alabama,
a esterilidade foi confirmada em operários” que manuseavam o D1. Bromo. Cloro. Propano – DBCP,
substância produzida pela Shell e pela Dow até 1977 […]”.
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profissionais, os riscos ambientais do trabalho constituem-se frequentes na
seara da sociedade mundial de risco, surgindo a necessidade de uma Teoria
do Direito Ambiental do Trabalho, certamente objeto de estudos futuros.
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11 Dano moral coletivo nas relações de consumo à luz
da jurisprudência do STJ
Dante Ponte de Brito1
Pedrita Dias Costa2
Sumário: 1 Introdução. 2 Divergências conceituais acerca do dano moral. 3
Os danos coletivos na seara consumerista. 4 O dano moral coletivo à luz da
jurisprudência recente do STJ. 5 Considerações finais. Referências.
1 Introdução
O consumo tem crescido de maneira exponencial, realidade
naturalmente constatável nas sociedades de massa. O incremento no
processo produtivo tem ocasionado novas formas de danos, resultado do
desrespeito com que são tratados os direitos básicos de grupos vulneráveis,
como é o caso dos consumidores. Essas violações praticadas pelos agentes
econômicos privados e pelo próprio Estado desafiam o Direito a oferecer
mecanismos de reparação.
Diante do processo de socialização e coletivização dos direitos
incorporados ao arcabouço normativo pátrio, a defesa dos direitos
1 Pós-Doutor em Direito pela PUCRS (2020). Doutor em Direito pela UFPE (2016). Mestre
em Ciências Jurídicas pela UFPB (2008). Professor Adjunto III da UFPI. Docente vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPI (PPGD-UFPI). Advogado atuante nas áreas de
Direito Civil e do Consumidor. E-mail:dantephb@ufpi.edu.br.
2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, Pós-graduada em Direito
Processual (2009) e Direito e Processo do Trabalho (2015). Graduada em Direito pela Universidade
Estadual do Piauí (2006). Advogada. E-mail: pedritadias@ufpi.edu.br.
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individuais, largamente reconhecidos a partir das revoluções liberais, passa
a conviver com instrumentos de tutela coletiva, expressão da importância
crescente das lides de massa e da preocupação em proteger interesses
pertencentes à coletividade, além de reforçar os aspectos de celeridade e
economia processuais.
Os Tribunais tem sido cada vez mais provocados a decidir conflitos
envolvendo direitos transindividuais, razão pela qual o presente estudo, por
meio de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, visa analisar a
importância da coletivização da defesa dos interesses dos consumidores.
Para tanto, apresenta uma análise dos Recursos Especiais 1832217/DF e
1539056/MG, com o intuito de discutir como o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tem enfrentado a questão dos danos morais coletivos no âmbito das
relações de consumo.
Apesar da falta de consenso doutrinário e jurisprudencial acerca
do que venha a ser enquadrado como dano moral coletivo, observa-se a
tendência de reconhecimento de violação a interesses existenciais que afetam
toda a coletividade, o que, no final das contas, interfere diretamente no valor
e no destino de eventual indenização arbitrada pelo Poder Judiciário.
Deste modo, a melhor compreensão sobre o dano moral coletivo
no âmbito das relações de consumo pode servir para aperfeiçoar as estratégias
de proteção aos consumidores e evitar a reiteração de condutas lesivas
que afetam a dignidade desse segmento, legalmente reconhecido por sua
vulnerabilidade.
2 Divergências conceituais acerca do dano moral
A proteção integral da pessoa humana passou a ser o grande
compromisso das nações a partir do fim da Segunda Guerra. As mudanças
ocorridas ao longo do século XX impulsionaram o desenvolvimento dos
direitos de personalidade, tendo em vista que a propriedade já não podia mais
ser considerada como “a medida de todas as coisas”. A elaboração conceitual
de tais direitos surge como meio de enfrentamento às desigualdades sociais,
de certo modo resultantes da lógica de igualdade formal. (DONEDA, 2005,
p. 75)
Além da tradicional proteção das relações de cunho patrimonial, os
direitos existenciais ganham centralidade com a sua progressiva incorporação
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no âmbito das relações privadas. Sobre o enquadramento dogmático dos
direitos de personalidade, Orlando Gomes (apud DONEDA, 2005, p.77)
explica que:
Sob a denominação de direitos da personalidade, compreendem-se os direitos personalíssimos e os direitos essenciais ao
desenvolvimento da pessoa humana que a doutrina moderna preconiza e disciplina no corpo do Código Civil como
direitos absolutos, desprovidos, porém, da faculdade de disposição. Destinam-se a resguardar a eminente dignidade da
pessoa humana, preservando-a dos atentados que pode sofrer
por parte dos outros indivíduos.

Essa preocupação com os valores existenciais possibilitou o
reconhecimento da ocorrência de dano moral de forma autônoma aos danos
patrimoniais, associado ao sofrimento suportado pela vítima cuja integridade
psicofísica fosse injustamente afetada.
Judith Martins Costa adverte que o tratamento dogmático
atécnico e disfuncional com o qual o instituto do dano moral é tratado no
Brasil se mostra prejudicial aos fins a que se propõe a responsabilidade civil.
Segundo a autora, apesar dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais serem
igualmente merecedores de tutela jurídica, ainda não há uma construção
dogmática sólida quanto aos limites do interesse indenizável em relação aos
danos morais. (COSTA, 2014, p. 7074-7075)
Sobre o conceito de dano moral coletivo, Nelson Rosenvald (2019,
p. 487-488) preconiza que é:
[...] resultado de toda ação ou omissão lesiva significante,
praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da coletividade, considerada esta as gerações presentes e futuras, que
suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso irreversível, de difícil reparação, ou de consequências históricas
[...].

Para Judith Martins Costa, a ideia de que o dano moral decorre
de lesão a sentimentos ou a estados anímicos foi incorporada pelo Brasil
a partir da influência dos franceses e italianos dos finais do século XIX e
inícios do século XX. Ela defende, no entanto, que o critério que toma por
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base o sofrimento da vítima é o mais inconsistente, dada a impossibilidade
de medir sentimentos tão particulares quanto a dor e o vexame, por isso
“[...] dano moral não se confunde com sentimentos (que podem ser, não
obstantes, vividos pela vítima), consistindo, ao revés, na violação de bens
jurídicos extrapatrimoniais, como a saúde, o respeito, a honra etc.” (COSTA,
2014, p. 7077).
O tratamento jurídico conferido ao dano moral individual é, por
vezes, repetido em relação ao dano moral coletivo, sem as devidas reservas.
Nesse sentido, o REsp nº 1.057.274 de 2010, citado em diversos outros
julgados, já consignava que “o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de
apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e
coletivos.” (BRASIL, 2010).
Nesse sentido, além da ocorrência de danos morais individuais,
já consolidados na doutrina e jurisprudência, passam a ser analisadas
situações que envolvem lesão a interesses coletivos. Além da possibilidade
de defesa por meio individual (inclusive relativo aos direitos individuais
homogêneos3) a tutela, em certos casos, é viabilizada por meio de Ações
Civis Públicas ou por Ação Popular4 embora, neste último caso, de maneira
menos frequente. Descumprida a obrigação geral de não lesar, evidenciada a
conduta antijurídica e o nexo causal, devem ser adotadas medidas para cessar
essas lesões, consideradas injustas e intoleráveis.
Nelson Rosenvald (2019, p. 489) ressalta que podem ocorrer
violações à dignidade em sentido coletivo porque “existem ofensas a
determinados bens que alcançam situações jurídicas existenciais e perpassam
a órbita individual, tornando-se difusos pela indeterminabilidade do sujeito
passivo e indivisibilidade do objeto”.
3 O Art. 81 da Lei nº 8.078/1990 dispõe que: “A defesa dos interesses e direitos dos consumidores
e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único.
A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: [...] III – interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”
4 O Art. 5º, LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza que:
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais
e do ônus da sucumbência.” Em âmbito infraconstitucional a Ação Popular é regulamentada pela Lei
nº 4.717/1965.
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Assim como ocorre em relação aos danos individuais, a exata
medida da compensação de danos também se mostra complexa na seara dos
interesses difusos e coletivos, posto que afeta bens jurídicos não mensuráveis
economicamente.
3 Os danos coletivos na seara consumerista
O processo de industrialização iniciado no século XVIII foi uma
das molas propulsoras da expansão dos mercados consumidores. Diante
do novo modelo de produção e consumo as relações jurídicas se tornaram
massificadas e as lesões provenientes de certos conflitos passaram a atingir
milhares ou até milhões de pessoas, daí a necessidade de rever os meios de
solução das controvérsias, que já não atingem apenas sujeitos isolados como
era comum nas demandas até meados da década de 1970. (ANDRADE,
MASSON, ANDRADE, 2020, p. 8).
Com a massificação, os danos acabam por afetar interesses
de toda a coletividade. Essa tendência foi incorporada ao texto da Carta
Magna de 1988, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para
defender interesses difusos e coletivos.5 Antes mesmo da atual Constituição
da República, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) já continha
previsão nesse sentido. Desde então, observa-se uma progressiva ampliação
do rol de interesses protegidos, a exemplo das modificações inseridas a partir
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em 1990, que acrescentou a
proteção a “qualquer outro interesse difuso ou coletivo” ao Art. 1º, IV, da
LACP.
Paralelo aos mecanismos de defesa individuais, vão sendo
incorporados, paulatinamente, instrumentos de defesa de interesses
transindividuais, classificados pelo CDC como difusos, coletivos ou
individuais homogêneos. 6 Para Andrade, Masson e Andrade (2020, p. 20),
tais direitos:
5 Art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “São funções institucionais
do Ministério Público: [...] III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
6 Art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 81. [...] Parágrafo único: A
defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim
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[...] podem ser denominados como transindividuais, supraindividuais, metaindividuais (ou, simplesmente, coletivos em
sentido amplo, coletivos “lato sensu”, coletivos em sentido
lato), por pertencerem a grupos, classes ou categorias mais ou
menos extensas de pessoas, por vezes indetermináveis, e, em
alguns casos (especificamente, nos interesses difusos e nos coletivos em sentido estrito), não serem passiveis de apropriação
e disposição individualmente, dada sua indivisibilidade.

Com o protagonismo do princípio da solidariedade social no
cenário jurídico brasileiro, observa-se uma tendência de redimensionamento
da responsabilidade civil, inclusive no que se refere à criação de instrumentos
de tutela de direitos coletivos. Parte-se do pressuposto de respeito às regras
éticas de convivência que permitem alcançar fins sociais, imprescindíveis
para o desenvolvimento pleno e integral das pessoas, não apenas no aspecto
individual, mas, sobretudo, por meio da proteção aos diversos grupos nos
quais estão inseridas.
Segundo Hugo Nigro Mazzilli (2014, p. 52):
Na tutela coletiva, preponderam os princípios de economia
processual (enquanto na tutela coletiva se discute numa só
ação o direito de todo o grupo, classe ou categoria de pessoas,
já na defesa individual, as ações judiciais dos lesados ficam
pulverizadas, o que normalmente enseja julgamentos contraditórios, com grande desprestígio para a administração da
Justiça, pois indivíduos em idêntica situação fática e jurídica
acabam recebendo soluções díspares; essas incoerências, aliadas às despesas do processo, levam muitos lesados a abandonarem a defesa de seu direito e desistirem do acesso individual
à jurisdição).

Não se pode olvidar da importância de ampliar os mecanismos
de proteção aos direitos básicos dos consumidores, comumente violados no
âmbito das relações de consumo. Nesse sentido, Cláudio Bonato acentua
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica
base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem
comum.”

218

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

que a tutela coletiva é um plus à tutela individual, reforçando que cabe ao
consumidor, mesmo diante de eventual ação coletiva proposta, optar pela
defesa individual (BONATO, 2021, p. 105).
No âmbito da Política Nacional das Relações de Consumo (Art. 4º
e seguintes do CDC), observa-se a exigência de uma atuação governamental
que garanta a efetividade dos direitos desse grupo, seja por meio de
intervenções diretas, seja pelo desenvolvimento de políticas públicas que
viabilizem a dignidade, a saúde e a segurança e cujas estratégias, amplas e
diversificadas, viabilizem cumprir o mandamento constitucional de defesa
dos consumidores.7
Apesar da prevenção de danos ser um direito básico dos
consumidores, tais mecanismos nem sempre são eficazes, o que reforça a
importância da atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido, Thaís Venturi
(2012, p. 5) ressalta que:
[...] hoje se tem a exata noção do que pode significar, em um
contexto global, a produção de determinados tipos de danos
(tais como à saúde e ao meio ambiente) que, por sua extrema
gravidade e irreparabilidade, exigem uma reformatação dos
sistemas de justiça (aí incluído o Direito de responsabilidade
civil), precisamente para evitá-los a todo custo.

Nesse novo cenário já não são suficientes os mecanismos de
reparação, tornando-se cada vez mais necessárias estratégias que desestimulem
a prática de ilícitos e a sua reiteração. Ademais, em se tratando danos
coletivos e difusos, por conta da globalização, a preocupação em relação à
sua ocorrência extrapola, por vezes, os limites das comunidades nacionais,
e, dificilmente, admitem uma recomposição in natura, muito menos em
dinheiro (VENTURI, 2012, p. 69). Assim, a única forma de assegurá-los é
por meio da atuação preventiva, não apenas por meio da criação de normas,
mas, também, por meio de intervenções judiciais.
Acerca dessa atuação no âmbito da tutela coletiva, o Ministro
Herman Benjamin, Relator do REsp 1.828.620/RO, se expressou nos
seguintes termos:
7 Art. 5º, XXXII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 5º, XXXII – o
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
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Reagir judicialmente contra o engano e o abuso na relação
de consumo não revela faniquito exaltado ou mimimi ético,
mas sim corresponde a acreditar em direitos conferidos pelo
legislador - por meio de norma cogente de ordem pública
e interesse social - e a judicializá-los quando desrespeitados.
(Grifo no original) (BRASIL, 2019).

Torna-se cada vez mais necessário que os indivíduos atuem de
forma a não lesar os interesses e as legítimas expectativas daqueles com os
quais se relacionam. A boa-fé cumpre um importante papel nesse contexto,
pois, ao mediar as relações, serve para limitar as posições jurídicas subjetivas
em prol da convivência social.
Para Bruno Miragem (2016, p. 254), o princípio da confiança
assume um papel fundamental nas relações de consumo:
Com respeito às relações de consumo, a proteção da confiança
é antes de tudo uma resposta à massificação das contratações
e das práticas negociais de mercado. Uma das consequências
deste fenômeno nas relações de consumo, já referimos, é a
crescente despersonalização do contrato, fazendo com os consumidores, sejam identificados pelos fornecedores, não mais
pessoalmente, senão a partir de toda a espécie de informação,
como um número, uma senha ou determinados perfis de consumo, por exemplo.

A prevenção de danos no âmbito das relações de consumo é um
exemplo desse processo de coletivização, e assume um papel primordial na
sociedade tecnológica. A referência expressa no CDC acerca da prevenção e
reparação de danos implica em reconhecer que, apesar da liberdade concedida
ao fornecedor, existem certos limites a serem observados, inclusive no que
se refere aos danos coletivos e difusos que afetam interesses existenciais.
(BASAN, FALEIROS JÚNIOR, 2020).
A massificação crescente das relações de consumo tem exigido
a diversificação de estratégias de defesa dos consumidores. Não se nega
a importância da tutela de interesses individuais, a cargo do próprio
consumidor, assim como são inquestionáveis e cada vez mais frequentes
as lesões a interesses coletivos e difusos, que demandam novas formas de
resolução no sentido de promover um maior equilíbrio de forças no mercado.
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Ante essas breves considerações, a seção seguinte se propõe a
analisar a figura dos danos morais coletivos nas relações de consumo em
uma perspectiva prática, a partir de dois casos concretos submetidos ao crivo
do Superior Tribunal de Justiça.
4 O dano moral coletivo à luz da jurisprudência recente do STJ
As revoluções tecnológicas e industriais impulsionaram o surgimento
de novos riscos, desafiando o paradigma clássico da responsabilidade civil,
pautado essencialmente em três elementos: conduta, dano e nexo de
causalidade os quais, combinados, resultam no dever de indenizar. Esses
danos, antes adstritos à esfera individual, passam a lesar interesses socialmente
protegidos, por isso, é cada vez mais comum que os Tribunais sejam instados
a se manifestar sobre conflitos envolvendo interesses difusos e coletivos nas
relações de consumo.
O primeiro caso objeto de análise é o REsp 1832217/DF, julgado
em abril de 2021, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
cuja ementa está parcialmente transcrita a seguir:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR.
TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS.
OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO
INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ.
DOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO.
VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. [...] 6. A
responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da apuração do aspecto
volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas
a apuração da conduta e da existência do nexo de causalidade
entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é
incontestável a presença de tais elementos. 7. A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo
material causado a cada consumidor lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de
se estabelecer, mediante parâmetros técnicos e proporcionais,
uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na
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fase de liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de
Defesa do Consumidor. 8. A adequada publicidade dos atos
processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de
possibilitar aos substituídos processuais o exercício do direito
genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva
de consumo. 9. O dano moral coletivo, compreendido como
o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo
totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os
valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada,
a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. No
presente caso, essa agressão se mostra evidente, atingindo um
grau de reprovabilidade que transborda os limites individuais,
afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. [...] 12. Recurso especial não provido.
(BRASIL, 2021).

Observa-se, de início, o reconhecimento da existência de dano
moral coletivo em decorrência da má-prestação do serviço de telefonia em
que os clientes, em razão da interrupção da chamada, eram forçados a arcar
com o custo de uma nova ligação, em flagrante desacordo com a veiculação
publicitária que prometia ligações ilimitadas. Na visão dos ministros, além de
suportar os danos materiais, os consumidores foram expostos à publicidade
ilícita8, o que, por si só, seria suficiente para demonstrar a ocorrência do
dano moral coletivo.
A questão não fica restrita ao reiterado prejuízo financeiro dos
clientes, o que já seria motivo suficiente para uma resposta estatal exemplar.
Essa prática afigura-se manifestamente lesiva a toda uma coletividade
de consumidores, demonstrada por meio dos vários procedimentos
administrativos junto à ANATEL, o que motivou o Tribunal a reconhecer
que, ao condicionar a justa reparação ao pleito individual, restaria impune a
conduta do fornecedor.

8 O CDC preconiza a vedação à publicidade ilícita, tanto na modalidade enganosa quanto abusiva:
“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.”
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Diante da dificuldade probatória para a demonstração isolada do
histórico de ligações interrompidas9 o Tribunal ressaltou a importância do
papel desempenhado pelo Ministério Público e o ajuizamento da Ação Civil
Pública. Para o Tribunal não há necessidade de prova direta acerca do dano,
ou seja, verificação da dor da coletividade, bastando que sejam demonstrados
os fatos que configuram a violação aos valores coletivos (dano in re ipsa).
O arbitramento da indenização em 50 milhões de reais reforça o
caráter pedagógico, a busca por prevenir a reiteração de condutas ilícitas.
A fixação do quantum levou em consideração que, apenas no ano de
2011, a receita operacional líquida da empresa girou em torno de R$
16.282.388.000,00 (dezesseis bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões,
trezentos e oitenta e oito mil reais), corroborando a tese dos ministros de
que a quantia estipulada a título de danos morais coletivos não se afigura
excessiva, mas, está em consonância como o objetivo de desestimulo.
O trecho da decisão abaixo transcrito expressa de maneira
elucidativa o entendimento do Tribunal diante da situação concreta:
De outra parte, o dano praticado pela ré por meio de sua conduta culposa e dolosa extrapolou a mera relação individual,
alcançando toda a comunidade que foi vítima de sua publicidade enganosa e abusiva, já que havia a interrupção das ligações. Essa situação revela a ocorrência também de um dano
moral coletivo, porquanto a sociedade consumidora de telefonia celular móvel, que é quase a totalidade dos habitantes
de um país na atualidade, foi enganada, aviltada, ludibriada
pela publicidade enganosa e por suas ações, o que fez romper
a confiança necessária que a comunidade deve ter nos concessionários de serviços públicos, notadamente aqueles de caráter essencial como o de telecomunicações. (BRASIL, 2021).

Destaca-se a repercussão social dessa decisão, inclusive pelo fato de
que o valor da indenização é revertido a um fundo10 que tem por objetivo
9 A decisão traz um dado alarmante: 26.277 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e sete) consumidores
tiveram suas ligações indevidamente interrompidas em um período de apenas seis horas, no dia 12 de
agosto de 2010. Ressalta ainda que são mais de quatro milhões de usuários do plano que deu origem
ao processo.
10 A Lei da Ação Civil Pública preconiza no art. 13: “Havendo condenação em dinheiro, a indenização
pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais
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beneficiar toda a coletividade, seja por meio de medidas de prevenção
ou para reconstituir os bens lesados. Por outro lado, a indenização em
valores mais elevados do que os praticados nas ações individuais revela a
importância do aspecto dissuasório da responsabilidade civil em relação aos
danos transindividuais.
O outro julgado que ilustra a importância da discussão acerca
dos danos morais coletivos é o REsp 1539056/MG, cujos trechos, abaixo
transcritos permitem analisar o modo como o STJ tem enfrentado certos
comportamentos ilícitos, comumente praticados pelos fornecedores:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
MORAL COLETIVO. ALIENAÇÃO DE TERRENOS A
CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. PUBLICIDADE ENGANOSA.
ORDENAMENTO URBANÍSTICO E DEFESA DO
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONCEPÇÃO OBJETIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL TRANSINDIVIDUAL. 1. O dano moral
coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica
que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de
reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas
antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor
da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo
ofensor (função compensatória indireta). 2. Tal categoria de
dano moral - que não se confunde com a indenização por
dano extrapatrimonial decorrente de tutela de direitos individuais homogêneos - é aferível in re ipsa, pois dimana da
lesão em si a “interesses essencialmente coletivos” (interesses
difusos ou coletivos stricto sensu) que “atinja um alto grau de
reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial
de valores sociais” (REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo
de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo
seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.” O Art. 100, parágrafo único do CDC
prevê, em se tratando de ações coletivas que: “O produto da indenização devida reverterá para o
fundo criado pela Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985.” Os legitimados do art. 82 estão habilitados
a promover a liquidação e execução da indenização.
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Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.02.2017,
DJe 24.02.2017), revelando-se despicienda a demonstração
de prejuízos concretos ou de efetivo abalo à integridade psicofísica da coletividade. [...] 6. Nesse contexto, afigura-se evidente o caráter reprovável da conduta perpetrada pelos réus
em detrimento do direito transindividual da coletividade de
não ser ludibriada, exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva, motivo pelo qual a condenação
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato
reprovável e inibir a ocorrência de novas e similares lesões.
[...] 8. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se
a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade
e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o
proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do
dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de
reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados
da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados
pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente
violados. 9. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão
a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se
possível o emprego do método bifásico para a quantificação
do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico
lesado e as circunstâncias do caso. 10. Recurso especial provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo,
arbitrar a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
com a incidência de juros de mora desde o evento danoso.
(BRASIL, 2021).

Mais uma vez a questão gira em torno de publicidade enganosa.
Apesar do reconhecimento do dano individual homogêneo e a condenação,
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor afetado
diretamente pela publicidade enganosa, ante o afastamento da ocorrência
de dano moral coletivo pelas instâncias ordinárias, o Mistério Público
interpôs recurso. Na decisão proferida pelo STJ os ministros reconheceram a
ocorrência do dano moral coletivo e trouxeram como um dos fundamentos
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o Enunciado 456 do da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça
Federal11.
O acórdão cita o REsp 1.655.731/SC, importante precedente da
Terceira Turma, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi julgado em 2019,
segundo o qual, diante da reprovabilidade do conteúdo da publicidade se
impõe a condenação nos danos morais coletivos “sob pena de tornar inepta
a proteção jurídica à indevida lesão de interesses transindividuais, deixando
de aplicar a função preventiva e pedagógica típica de referidos danos e
permitindo a apropriação individual de vantagens decorrentes da lesão de
interesses sociais.” (BRASIL. 2019).
Nos julgados analisados fica evidente a tese de que essa modalidade
de dano prescinde de abalo à integridade psicofísica, como é explicitado
no seguinte trecho: “não importa exigir da coletividade dor, repulsa,
indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é
simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da
boa-fé objetiva” (BRASIL, 2021). Não se afasta a possibilidade de que surjam
efeitos negativos aos sujeitos individualizados, porém, a caracterização do
dano moral coletivo não exige a observação ou demonstração efetiva desses
efeitos, sendo aferível in re ipsa, ou seja, resultado da simples apuração da
conduta ilícita.
Os ministros ressaltam ainda que é necessário coibir “os objetivos
mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte
vulnerável.” A finalidade preventivo-repressiva decorre da inaceitável
violação aos valores ético-jurídicos fundamentais da sociedade.
O STJ tem se valido do método bifásico para calcular as
indenizações. Por meio dele é realizada uma análise de precedentes,
bem como a investigação das peculiaridades do caso, de modo a arbitrar
o montante indenizatório de forma equitativa e com vistas às funções
sancionatória e pedagógica, desestimulando o ofensor a reiterar atividades
lesivas, sem, contudo, prejudicar a continuação das atividades empresariais.
O valor arbitrado nesse caso foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título
11 Enunciado 456 do CJF: A expressão “dano” no art. 944 abrange não só os danos individuais,
materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a
serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. Disponível em: https://www.cjf.jus.
br/enunciados/enunciado/403. Acesso em: 24 jun. 2021.
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de danos morais coletivos, semelhante ao que havia sido aplicado a uma
situação semelhante em 2015, por meio do REsp 1.410.698/MG.
Da análise dos casos percebe-se que o STJ tem reconhecido a
ocorrência do dano moral coletivo nas relações de consumo, o que comprova a
importância do Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos,
em que pese a existência de outros legitimados e outros instrumentos legais.
5 Considerações finais
Ante o exposto, percebe-se a importância da tutela coletiva de
direitos em uma sociedade cujos riscos se tornam cada dia mais acentuados.
Em se tratando da proteção aos consumidores, observa-se a grande
contribuição trazida pelo Código de Defesa do Consumidor em relação aos
direitos coletivos e difusos e a atuação do Poder Judiciário no arbitramento
de indenizações para dissuadir práticas deletérias nas relações de consumo.
O caráter pedagógico das indenizações em âmbito coletivo permite
uma tutela mais eficaz dos valores sociais abarcados pela Constituição e cujos
efeitos devem ser irradiados para topo o sistema jurídico pátrio. A tendência
de reconhecimento dos danos morais coletivos pelos Tribunais demonstra o
compromisso com os valores ético-sociais e, em última análise, serve como
meio de contenção de comportamentos reprováveis que tanto prejudicam a
fruição de direitos por determinados grupos, entre os quais os consumidores.
Diante da crítica de que certas decisões não são adequadamente
fundamentadas quanto ao valor na indenização, ficou claro que no REsp
1832217/DF, o faturamento da empresa e o desrespeito aos diversos
processos administrativos foram parâmetros usados pelos julgadores para
definir a quantia que, além de equitativa, serve para prevenir novos ilícitos.
Acredita-se, portanto, que o Judiciário tem cumprido seu papel social de
contribuir com o equilíbrio no mercado de consumo. É preciso estar atento
para evitar o retrocesso em relação aos direitos e garantias que levaram
décadas e até séculos para serem conquistados.
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12 Responsabilidade civil pelo desvio produtivo do
consumidor: o tempo útil como bem jurídico relevante
Cléa Mara Coutinho Bento1
Kauê Klin Leite e Silva2
Sumário: 1 Introdução. 2 O tempo como bem jurídico na relação de
consumo. 2.1 Proteção reflexa do tempo na Constituição Federal de 1988.
3 (R)evolução jurídica da Responsabilidade Civil. 3. 1 Responsabilidade
Civil e os novos danos indenizáveis. 4 Responsabilidade Civil nas relações
de consumo. 4.1 O desvio produtivo do consumidor como um novo
dano extrapatrimonial. 4.2 A construção da jurisprudência nacional
sobre a responsabilidade civil pela perda do tempo útil do consumidor. 5
Considerações finais. Referências.
1 Introdução
Na atual conjuntura social o tempo ganhou especial importância
face as exigências da globalização, do capitalismo, e do modelo de vida cada
vez mais agitado, principalmente nos grandes centros urbanos, alçados a essa
condição pela concentração do consumo e da produção de bens e serviços
em grande escala.

1 Advogada, Doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília/DF(2020), Mestre em Direito
Econômico e Internacional pela Universidade Católica de Brasília/DF.
2 Advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, Controlador Geral de
Altamira/MA.
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Nesse contexto, surge, ainda que com timidez, teorias voltadas a
tutelar o tempo como bem juridicamente relevante. No que diz respeito
especificamente às relações de consumo, emerge uma discussão acerca da
teoria do desvio produtivo do consumidor, ou teoria da perda do tempo
útil/livre.
A teoria ainda é timidamente mencionada em alguns acórdãos dos
nossos tribunais, recentemente chegou a ser admitida em alguns julgamentos
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo-se, nessas ocasiões, que
o tempo útil desperdiçado pelo consumidor em razão de condutas ilícitas do
fornecedor autoriza indenização pelo dano extrapatrimonial.
Em que pese a elogiável evolução da jurisprudência nesse aspecto,
presente entendimento surge como um contraponto a uma ideia majoritária
e bastante sedimentada nos tribunais em relação ao dano moral nas relações
de consumo: o mero aborrecimento, ou mero dissabor não ensejador de
dano.
Nesta senda, surge a necessidade de se analisar as possibilidades
e limites do dano moral indenizável a partir da perda do tempo útil ou
simplesmente desvio produtivo do consumidor, averiguando situações
que possam ultrapassar a esfera do mero aborrecimento, desencadeando a
responsabilidade civil do prestador de serviço.
Para tanto, o objetivo deste estudo será demonstrar a viabilidade
da responsabilidade civil do fornecedor de produtos e/ou serviços em face
do tempo livre e útil desnecessariamente perdido pelo consumidor, em
decorrência de problemas da relação consumerista a que o vulnerável não
deu causa e nem contribuiu para o fato.
Neste intuito, espera-se, através de uma revisão bibliográfica e
documental, comprovar a necessidade de se tutelar o tempo útil como bem
jurídico importante no atual contexto de vida capitalista, especialmente no
que diz respeito às relações de consumo, sendo o descaso e o depreciamento
passíveis de responsabilização jurídica, materializada na indenização
pecuniária.
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2 O tempo como bem jurídico na relação de consumo
No modelo atual de comunidade civilmente organizada onde as
frações de tempo são minuciosamente calculadas para melhor adequação da
vida em sociedade, a exemplo da necessidade dos indivíduos de reservarem
dias, horas e minutos para cada atividade específica como trabalho, estudo e
lazer, faz-se mister uma análise jurídica desse elemento.
Pois bem, para que se proceda à análise jurídica do tempo útil, é
preciso defender o tempo como bem jurídico, uma espécie de propriedade
do indivíduo merecedor de proteção contra abusos, bem como compreender
a existência fato jurídico stricto sensu independentemente da ação humana,
isto é, sua composição formada predominantemente por fatores da natureza,
sem que o ato humano seja dado fundamental.3
Desta feita, considerando o tempo como um acontecimento
natural que influi de maneira determinante na vida humana, sendo capaz
de efetivamente se constituir em fato jurídico, sobretudo nos tempos atuais,
tem ele, aptidão para provocar o direito e exigir uma resposta positiva quanto
à sua relevância jurídica.
Nesse sentido, surgiram teorias e argumentações jurídicas que
advogam a necessidade de se valorar o tempo como bem jurídico relevante,
mormente nas relações de consumo, e quando sua perda se dá em detrimento
de atividades da vida civil, sejam obrigações, seja lazer.4
Insta realçar, que não se está a argumentar que qualquer tempo
seja apto a produzir efeitos jurídicos relevantes pela sua simples perda, mas
sim o tempo útil desperdiçado, isto é, aquele extremamente raro, o qual não
pode tê-lo o indivíduo sem que sacrifique outro tempo importante, seja no
trabalho, universidade, ou noutra atividade social igualmente significativa.

3 “O tempo pode ser caracterizado como um bem jurídico, visto que o tempo é algo necessário para
proporcionar o bem estar ao homem, não podendo ser tratado como simples unidade de medida de
duração pois pode ser utilizado de inúmeras maneiras, proporcionando a realização de tarefas que
trazem prazer e utilidades pessoais.” (MELLO, 2010, p. 56).
4 “A menor fração de tempo perdido de nossas vidas constitui bem irrecuperável, um tempo que é
irreversivelmente tirado do convívio familiar, do lazer, do descanso ou de qualquer outra atividade.
Por isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique prejuízo econômico ou
material, dê ensejo a uma reparação.” (DELMONI, 2015, p. 45).
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Em verdade, o direito, em tese, intervém em todos os fatos naturais
que, de alguma forma, venham a atingir interesses humanos, principalmente
quando têm a capacidade de gerar conflitos, tendo em vista que o direito
existe para possibilitar uma convivência social harmônica (MELLO, 2010).
Dessa forma, para que se reconheça a perda do tempo útil no
âmbito do direito do consumidor como um bem digno de atenção do
direito, faz-se necessário que ocorra em circunstâncias onde seja nítida a sua
utilidade e verificada a sua perda real, sendo originada de uma atuação ilícita
do fornecedor de serviços.
2.1 Proteção reflexa do tempo na Constituição Federal de 1988
A despeito da ausência de previsão normativa expressa no
ordenamento jurídico acerca da tutela do tempo, importante destacar
que muitos bens jurídicos são tutelados a partir de princípios implícitos,
bem como em decorrência de interpretações sistemáticas e teleológicas do
ordenamento.
No concernente à proteção jurídica do tempo, é possível extrair de
alguns preceitos constitucionais razões lógico-jurídicas que fundamentam
a possibilidade de se resguardar juridicamente o referido bem, a título por
exemplo das relações jurídicas trabalhistas, sendo inquestionável que ao se
delimitar tempo de jornada e tempo mínimo de descanso, a Constituição
Federal vigente visou resguardar o bem-estar físico e mental do trabalhador,
de modo que haja tempo não só para recuperar as energias, mas também
para integração cultural.5
De forma análoga, sob o ponto das relações de consumo, é
possível concluir que eventuais desperdícios de tempo, compreendidos
nesse interregno de tempo útil, como descanso, o lazer, os estudos ou
5 A concepção de ‘tempo’ na constituição, especificamente no que diz respeito às diretrizes trabalhistas,
pode ser averiguada a partir das disposições do art. 7º, especialmente nos incisos VIII, XIV, XV e
XVII da vigente Constituição Federal: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:[...] XIII - duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; XIV - jornada de seis horas
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; XV repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; [...] XVII – gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. (DESSAUNE, 2011).
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outras atividades importantes para a pessoa humana vão de encontro à
finalidade do texto constitucional, mormente quando essa perda do tempo
útil decorra de problemas na relação de consumo originados de conduta
ilícita do fornecedor/prestador de serviços, à reconhecida vulnerabilidade do
consumidor. 6
Relativamente ao direito do consumidor, a oferta de produtos
e serviços deve atender às expectativas do consumidor, não só no que diz
respeito à adequada qualidade, segurança, durabilidade e desempenho,
mas também no que concerne aos riscos e prejuízos, alertando para a
imprescindibilidade do cumprimento, por parte do fornecedor, do dever de
não prejudicar o consumidor também em eventuais problemas advindos da
aquisição desses produtos, de forma que o cliente possa utilizar o seu tempo
livre da melhor maneira que lhe convier, evitando-se o denominado desvio
produtivo do consumidor (DESSAUNE, 2011).
Portanto, não há dúvida de que a tutela do tempo como bem
jurídico é possível de ser aferida dentro das disposições já existentes no
ordenamento jurídico, sem que seja necessário, para fins de responsabilidade
civil, a criação de novos comandos legais, sobretudo diante dos direitos e
garantias do consumidor, conforme será demonstrado a seguir.
3 (R)evolução jurídica da Responsabilidade Civil
A doutrina condiciona a existência de responsabilidade civil à
incidência de três elementos, quais sejam: a conduta (que pode ser positiva
ou negativa); o Dano e o Nexo de causalidade. Seriam estes, pois, elementos
básicos caracterizadores da responsabilidade civil. Dita responsabilidade, nas
palavras de Gagliano (2012), pressupõe uma atividade danosa de alguém
que, agindo a priori ilicitamente, causa danos a outrem, violando uma norma
jurídica anteriormente existente, seja norma legal ou contratual, sujeitandose, por via de consequência, à obrigação de reparar o dano causado.
Para Diniz (2012), a responsabilidade civil pode ser entendida
como a imposição de medidas que obriguem alguém a reparar um dano (seja
ele moral ou patrimonial), causado pelo próprio agente, por pessoa pela qual
6 Os autores compreendem a vulnerabilidade como um estado de desvantagem do consumidor, que
de forma implícita ou mesmo expressa, reflete no desequilíbrio da relação jurídica, seja por razões de
natureza técnica, jurídica, fática ou informacional. (MARQUES; BENJAMIN; BESSA, 2010).
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é responsável, por fato de coisa ou animal que lhes dizem respeito ou, ainda,
em decorrência de imposição legal.
A dinâmica do direito não só passou a admitir a culpa como aspecto
integrante do elemento ‘conduta humana’ como também a tornou, em alguns
casos, irrelevante para efeitos de responsabilidade civil, desencadeando teorias
de responsabilidade objetiva, atualmente aceitas e perfeitamente aplicáveis no
direito brasileiro. Não obstante isso, vigora no ordenamento jurídico, como
regra, a responsabilidade subjetiva, isto é, há previsão legal de coexistência
entre as duas formas, prevalecendo, comumente, a demonstração de culpa
como elemento indispensável da responsabilidade civil (BRASIL, 2021).
Cavalieri Filho (2012) preleciona que o dano corresponde ao
prejuízo experimentado pela vítima, consistente na diminuição ou subtração
de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer seja de cunho
patrimonial ou simplesmente moral. Ressaltando que sob o aspecto subjetivo
da responsabilidade civil, o ato ilícito tem maior relevância pois, é a fonte
geradora da responsabilidade civil, na medida em que configura um desvio
de conduta, com o condão de causar dano a outrem.
Ademais, o Código Civil (BRASIL, 2001) aponta expressamente
possibilidades de responsabilidade civil objetiva, sendo que esta exceção se
aplica ao direito do consumidor e, como visto, é um campo de grandes
variações dentro do direito, havendo períodos em que a culpa foi
desnecessária para imposição do dever de reparar e tempos outros (como
no direito romano) em que se desenvolveu a necessidade de demonstrar
voluntariedade da conduta, negligência e imprudência.
Nessa toada, observa-se uma constante evolução desse fenômeno
jurídico a que se reputa imprescindível e eficaz para coibir abusos na relação
de consumo, justamente por alcançar patamar, dentro dessa evolução,
capaz de alcançar a proteção do tempo útil nas relações consumeristas.
Para tanto, importante uma análise mais acurada dessa escala evolutiva da
responsabilidade civil.
É certo que o entendimento prevalecente consiste em enxergar
a responsabilidade civil acompanhado a evolução das relações humanas,
adaptando-se a novas realidades, numa espécie de revolução contínua, a fim
de garantir a reparação das novas espécies de danos e cingindo-se de novos
mecanismos de eficácia compensatória.
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3.1 Responsabilidade civil e os novos danos indenizáveis
Pontua Pereira (2012, p. 8) que a “teoria da responsabilidade civil
não terminou a sua evolução”. Isso porque, trata-se, essencialmente, de um
instituto dinâmico, que vai se adaptando e transformando-se na medida em
que as civilizações também evoluem.
Deve ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em
qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de
novas conquistas, de novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de
restabelecer o equilíbrio desfeito por ocasião do dano, considerado, em cada
tempo, em função das condições sociais então vigentes.
É com base nessas nuances da reponsabilidade civil que se reputa
perfeitamente possível a tutela do tempo útil do consumidor frente a
um dano extrapatrimonial causado elo fornecedor/prestador de serviços,
de forma a compensar o ônus excessivo imposto à parte frágil da relação
jurídica, acarretando um desvio produtivo do seu tempo livre.
Pois bem, à vista disso, argumentar a responsabilidade daquele
que injustamente causa prejuízo ao tempo útil e livre do consumidor numa
relação em que subsiste notório desequilíbrio jurídico, econômico e técnico,
nada mais é do que encampar a adaptação do instituto da responsabilidade
civil aos novos tempos.
Neste ínterim, parece extreme de dúvida que o tempo como bem
jurídico, na atual conjuntura social de organização da vida humana, merece
proteção contra abusos provenientes de terceiros, especialmente se tratando
de uma relação consumeristas.
A despeito dos bens jurídicos legalmente protegidos, a doutrina
e a jurisprudência vêm adotando esforço no sentido de se reconhecer
juridicamente novos danos, principalmente na seara imaterial. Isso em
virtude das grandes transformações sociais e culturais que exigem do direito,
como ciência social aplicada, uma resposta às novas espécies de danos que
emergem.
Sobre o ponto, Pereira (2012, p. 9) assevera que a ampliação das
possibilidades de danos tuteláveis é uma decorrência das inúmeras mudanças
verificadas na sociedade e tem como objetivo garantir maior proteção às
vítimas de eventos danosos.
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O reconhecimento de novas espécies de danos a serem civilmente
reparados depende do tipo de ordenamento jurídico, se aberto ou fechado.
Num ordenamento jurídico fechado ou típico, o legislador limita a atuação
do poder judiciário a fim de restringir previamente os danos ressarcíveis,
mitigando a liberdade do magistrado para reconhecer novos tipos de danos.
A contrário senso, nos ordenamentos jurídicos abertos ou atípicos,
como é o caso do ordenamento brasileiro, há uma margem maior de atuação
do poder judiciário na definição dos bens jurídicos passíveis de tutela nessa
seara indenizatória. Nesse caso, o legislador prevê apenas cláusulas gerais,
“que deixam ao Poder Judiciário ampla margem de avaliação no que tange
ao merecimento de tutela do interesse alegadamente lesado”7.
Noutra linha, quanto à proteção do consumidor, comporta ainda
ressaltar que Constituição Federal consagra a proteção ao consumidor como
um dos princípios da ordem econômica, constante do art. 170, inciso V,
numa clara demonstração de que há imensa preocupação do constituinte com
as garantias fundamentais do consumidor frente as eventuais arbitrariedades
do fornecedor.
Diante do exposto, não restam dúvidas quanto à possibilidade de
se tutelar novos danos, posto a natureza atípica do ordenamento pátrio,
bem como, no que tange à responsabilidade pelo desvio produtivo do
consumidor, em razão dos princípios que norteiam as relações de consumo.
4 Responsabilidade civil nas relações de consumo
Em matéria consumerista, excetuada a responsabilização dos
profissionais liberais, a qual se verifica mediante análise de culpa, a
responsabilidade pelos danos causados ao consumidor independe desse

7 “O ordenamento jurídico brasileiro de fato é atípico, exemplificando com o que diz a própria
Constituição Federal de 1988 quando consigna em seu art. 5º, §2º, que “os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”
(BRASIL, 1988). Nitidamente o constituinte deu margem para que se reconheça novos direitos e se
proceda à tutela de novos bens decorrente do regime e dos princípios adotados pela Carta Magna.
Isto posto, importa ressaltar que a defesa do consumidor é um direito fundamental e a lei maior
determina expressamente no art. 5º, inciso XXXII, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
do consumidor.” (SCHREIBER, 2013. p. 102).
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elemento, ou seja, é objetiva, ex vi dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa
do Consumidor (CDC) (BRASIL, 1990).
Assim, para que se aplique o instituto da reparação civil basta a
coexistência do dano e do nexo de causalidade. As disposições do CDC a esse
respeito são de fundamental importância para a proteção do consumidor,
tendo em vista que em muitas ocasiões o dano decorre naturalmente da
atividade desenvolvida pelo fornecedor.8
Considerando esses matizes, o legislador houve por bem fixar a
responsabilidade objetiva, com base no risco do empreendimento. Segundo
essa teoria, o fornecedor, pelo simples fato de empreender um determinado
negócio assume o risco de arcar com os danos causados a terceiros em
decorrência da sua atividade no mercado.9
Nessas circunstâncias, prescinde da demonstração de culpa os
danos advindos da relação de consumo, notadamente quando verificados
defeitos e vícios nos produtos e serviços ou, ainda, e de maneira que melhor
se amolda ao Dano Temporal, quando decorrentes de práticas abusivas ou
condutas destoantes das previstas na lei.
Nesse sentido, Nunes (2011) defende que o fato de a lei consumerista
afastar a demonstração de culpa é uma exigência de resultado imposta pelo
diploma, estabelecendo ao fornecedor a obrigação de ressarcir quaisquer
danos acarretados ao adquirente, aí compreendida uma ampla reparação dos
danos materiais, morais, estéticos e à imagem.
Não paira dúvida sobre a importância das normas trazidas pelo
CDC sobre a responsabilidade civil, posto que o aumento exponencial da
produção de produtos e serviços em série deve ser acompanhada do aumento
de riscos resultantes dessa produção em larga escala, devendo o instituto da
responsabilidade civil se adequar à novas realidades do cotidiano.

8 Ainda que assim não fosse, mesmo quando da existência de dolo ou culpa, o consumidor seria
prejudicado por ter que arcar com o ônus de demonstrar tais elementos, muitas vezes suportando
prejuízos, ante o insucesso em se desincumbir da comprovação da culpa ou dolo (PEREIRA, 2012).
9 “Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade
no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e
serviços fornecidos, independentemente de culpa. [...] O fornecedor passa a ser o garante dos produtos
e serviços que oferecem no mercado de consumo” (CAVALIEIRI FILHO, 2012. p. 484).
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Resta saber, finalmente, se há viabilidade na aplicação da
responsabilidade civil pela perda do tempo útil do consumidor. Remanescendo
a discussão sobre a possibilidade de reparar o chamado “Dano Temporal”,
imprescindível uma análise acerca da Teoria do Desvio Produtivo.
4.1 O desvio produtivo do consumidor como um novo dano
extrapatrimonial
Ao longo desse trabalho teceu-se algumas considerações sobre
a (r)evolução do instituto da responsabilidade civil, evidenciando-se a
possibilidade de o citado fenômeno alcançar novas figuras danosas a partir
das transformações sociais.
Com efeito, o Dano Temporal ocasionado pela perda do tempo útil
do consumidor, torna-se suscetível de referido alcance. Isso em virtude não
só das posições doutrinárias já elencadas, ou dos excertos jurisprudenciais
oportunamente colacionados, mas do conjunto destes, e principalmente
tendo por base as disposições legais em matéria consumerista.
Como se verá adiante, o prejuízo causado ao tempo do consumidor
é tido por uma parcela da jurisprudência como uma violação ao princípio
da dignidade humana, posto que ao desviar o tempo raro e precioso do
consumidor por meio de condutas repugnantes, o fornecedor estaria
atingindo, ainda que infimamente, parcela da existência do indivíduo,
causando-lhe dano injusto, vez que incorrigível o tempo perdido.
Insta salientar que CDC foi inspirado no paradigma do
reconhecimento da diferença, da ‘igualdade/igualização dos desiguais’ que
Marques e Miragem (2012) denominam de visão pós-moderna, mediante
o tratamento de grupos ou plural, interesses difusos e equidade. Soares, em
estudo sobre ‘economia compartilhada,’ se refere às novas relações globais e
diferenciadas, frisando sobre a necessidade de especial cuidado na proteção
do consumidor, quanto a segurança, saúde, boa-fé, lealdade, práticas abusivas
e publicidade enganosa e, que ao mesmo tempo não inibam a criatividade
do mercado (inovações) e a concorrência.
Cuida-se, em verdade, tanto de uma questão de equidade e justiça
como também de uma variação dos princípios gerais do direito, mormente
do direito do consumidor. Ademais, coaduna-se com as disposições do códex,
como as constantes do art. 6º do CDC (1990), sob o manto de direitos básicos
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do consumidor, ou seja, o núcleo duro da proteção do consumidor, dentre
quais se encontra a vedação de práticas abusivas impostas no fornecimento
de produtos e serviços.
Consoante Canotilho (1998), os direitos são orientados por
princípios, e os princípios são normas jurídicas impositivas de uma
otimização, compatíveis com vários graus de concretização, conforme as
condições fáticas e jurídicas. De forma pois, não há que se falar em ausência
de fundamentação normativa, não subsistindo óbice a que se reconheça
o desvio produtivo do consumidor como um novo dano indenizável,
autônomo ou não, alcançado pela evolução e adaptação da responsabilidade
civil à contemporaneidade dos eventos danosos.
4.2 A construção da jurisprudência nacional sobre a responsabilidade
civil pela perda do tempo útil do consumidor
Inicialmente, cumpre destacar que não há uniformidade na
aplicação da responsabilidade civil pela perda do tempo útil do consumidor
nos tribunais pátrios, havendo decisões esparsas, mas que vêm aumentando
significativamente ao decorrer dos anos.
Os Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
foram os pioneiros na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor,
sendo várias as decisões que fixam indenização moral pelo reconhecimento da
valoração do tempo como bem tutelado juridicamente, como exemplificado
no julgamento da Apelação Cível nº 0053950-27.2016.8.19.0205.10
10 REVISTA JURÍDICA. Indenização por falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 0053950-27.2016.8.19.0205. APELAÇÃO
CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR ENERGIA ELÉTRICA RECUPERADA. TOI (sic)
IRREGULAR. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR EXTRAJUDICIALMENTE
O PROBLEMA. DANO TEMPORAL OU DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. PEQUENO
REPARO NA SENTENÇA ATACADA [...]. Consumidora que gastou o seu tempo vital, atributo da
personalidade, em razão da prática abusiva da fornecedora e do evento danoso dela resultante. De fato,
o tempo na vida de uma pessoa constitui um bem extremamente valioso, cujo desperdício se afigura
irrecuperável, de modo que se torna completamente descabido falar-se em “mero aborrecimento”,
indicativo de algo simples, desimportante, suportável. No caso concreto, ao contrário, as práticas
abusivas perpetradas pela apelada, de modo reiterado, violaram o direito da personalidade da apelante,
relacionado ao seu tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto suporte da própria vida, e lhe
causaram indiscutível dano moral, como consequência da perda irreversível de uma parte de sua vida.
Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do
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Com efeito, são crescentes11 os casos passíveis de incidência da
responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor, pois reiteradas
são as práticas abusivas de fornecedores que permanecem impunes,
contribuindo para a má prestação de serviços no mercado nacional.
Diferentemente do caso julgado pelo Tribunal do Rio de Janeiro,
na Apelação Cível julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, AC
nº 0002953-10.2008.4.01.4100,12 na qual o decurso de 4 (quatro) meses
foram considerados suficientes para configurar o Dano Temporal, o que
denota sua relatividade, sempre dependendo das circunstâncias concretas.
O fato é que, tanto num caso como noutro, evidencia-se uma ofensa ao
consumidor.
Considerando o Dano Temporal como uma espécie de dano moral,
subsiste uma barreira criada pela jurisprudência majoritária que, além do
mero aborrecimento, consiste também na necessidade de demonstração de
dor e humilhação como presença imprescindível à configuração do dano
extrapatrimonial.
Conquanto não se deixe de reconhecer que o Dano Temporal,
em muitas ocasiões certamente acarreta esse sofrimento injusto, é de bom
alvitre trazer à baila o lento e bom movimento jurisprudencial que afasta a
imprescindibilidade de tais elementos.

interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Fixação da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Precedentes. Sucumbência integral da demandada-recorrida. PROVIMENTO DO
RECURSO. TJ-RJ Apl nº 0053950-27.2016.8.19.0205, data de julgamento: 06/02/2019.
11 Segundo informações da Revista Época, no período de um ano aumentou de 852 para 1.785 o
número de decisões em segunda instância nas quais se levou em consideração o tempo desperdiçado na
tentativa de resolver problemas de consumo. (ÉPOCA, 2018. Disponível em: https://epocanegocios.
globo.com/Economia/noticia/2018/03/defesa-do-consumidor-para-justica-tempo-do-cliente-edinheiro.html. Acesso em: 10 out. de 2021).
12BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CEF.
DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DE CONTA CORRENTE. SAQUE NÃO EFETIVADO
POR ERRO OPERACIONAL. ESTORNO. MOROSIDADE. OBTENÇÃO APENAS
MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. [...] (TRF-1 - AC: 00029531020084014100, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: 06/08/2018). Disponível em: https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661642890/
apelacao-civel-ac-ac-29531020084014100. Acesso em: 10 out. 2021.
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Nessa linha de pensamento, é certo afirmar que a indenização
econômica se tornou o único meio para a reparação do dano moral. E por essa
concepção, ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente
por restauração dos bens lesados, que seria evidentemente impossível.
Diante dessas circunstâncias, a única via pela qual se pode ao menos
minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária. No caso, foi
negado provimento ao recurso de agravo e mantido acórdão que aplicou a
teoria do desvio produtivo do consumidor para fixar danos morais, contudo,
não de forma autônoma, posto que houve a concorrência, na espécie, de
danos materiais.
O STJ vem construindo entendimento favorável ao consumidor
em matéria de perda do tempo útil. Salienta-se que a primeira menção na
jurisprudência daquela corte sobre o tema, inclusive com natureza de decisão
colegiada, ocorreu no ano de 2017, no julgamento do Recurso Especial nº
1.634.851/RJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi13.
Cuida-se de decisão inédita no âmbito daquela corte superior que
abriu precedente para algumas decisões monocráticas, como no julgamento
dos Agravos em Recursos Especiais nº 1.132.385 – SP e 1.241.259 – SP14.
13 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM
A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE.[...] À frustração do consumidor
de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver
o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos,
atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando
a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever
legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. Resp. nº 1.634.851/RJ. Relatora:
Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 12/09/2017). Disponível em: https://stj.jusbrasil.
com.br/jurisprudencia/549846885/recurso-especial-resp-1634851-rj-2015-0226273-9/inteiroteor-549846894. Acesso em: 10 out. 2021.
14BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
1.132.385 - SP (2017/0165913-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : UNIVERSO ONLINE S/A ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
RAMOS E OUTRO (S) - SP128998 MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654 AGRAVADO
: GUIMARAES E GALLUCCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS ADVOGADO : BRUNO
FREIRE GALLUCCI - SP340987 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC À
HIPÓTESE. CONSONÂNCIA DA TESE ADOTADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
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Neste último, o Ministro relator Antônio Carlos Ferreira sustentou
que o desvio produtivo do consumidor configura “violação de elemento
integrante da moral humana, constituindo dano indenizável - desvio
produtivo do consumidor que não merece passar impune - inteligência dos
artigos 186 e 927 do Código Civil”15.
Como bem suscitado pelo ministro, trata-se de uma interpretação
teleológica dos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinada com as
disposições do CDC, em consonância com o que dispõe o art. 5º, “caput”,
da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657
de 1942): “Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum.” (BRASIL, 1942).
Afigura-se assim, razoável e até mesmo impositivo, diante das
disposições protetivas do Código consumerista, que as disposições acerca da
CORTE SUPERIOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. DECISÃO [...] (e-STJ fl. 284). (STJ - AREsp: 1132385 SP 2017/0165913-0,
Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 03/10/2017).
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/505922743/agravo-em-recurso-especialaresp-1132385-sp-2017-0165913-0. Acesso em 10 out 2021. No mesmo sentido. AREsp nº
1.241.259-SP, 2018).
15 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (STJ) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Nº 1.241.259 - SP (2018/0022875-2) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : HEKO IUVASKIMA GARCIA ADVOGADO : MARCO AURELIO MARCHIORI
E OUTRO (S) - SP199440 AGRAVANTE : RENAULT DO BRASIL S/A ADVOGADOS :
MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797 PATRÍCIA GUEDES GOMIDE
NASCIMENTO GOMES - SP123638 FELIPE LUIZ ALVITE - SP361632 AGRAVANTE : VILLE
RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA ADVOGADO : ANDREI RAIA
FERRANTI - SP164113 AGRAVADO : OS MESMOS DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios
autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto por VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS
E PECAS LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ (e-STJ fls. 1.036/1.037). O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 799):
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - VÍCIO SUPERADO - FASE DE
CONSEQUÊNCIAS INAPLICÁVEL - INDEVIDA RESTITUIÇÃO - DEVER DE INDENIZAR
- DANOS MORAIS - PÉRIPLO NO REPARO - FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO - DANOS MATERIAIS NÃO REQUERIDOS - LOCATIVOS - ABUSO
DA TUTELA DE URGÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - GRATUIDADE REVOGAÇÃO
- PROCEDÊNCIA PARCIAL -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (STJ - AREsp: 1241259 SP
2018/0022875-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ
27/03/2018). Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/560852872/agravo-emrecurso-especial-aresp-1241259-sp-2018-0022875-2. Acesso em: 10 out. de 2021.
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responsabilidade civil alcancem o Dano Temporal nas relações de consumo,
sob pena de desrespeito à finalidade precípua do código, qual seja, a proteção
do consumidor contra práticas abusivas do fornecedor.
Resta consignar que a reparação do Dano Temporal
(indiscutivelmente sofrido pelo consumidor ao ter suas atividades e
competências desviadas ilicitamente) se compatibiliza com o postula da
dignidade humana, princípio e fundamento da República Federativa do
Brasil.
Destarte, inevitável um posicionamento jurisprudencial que,
ao enfrentar as questões que envolvam a possibilidade de aplicação da
responsabilidade civil em virtude da perda do tempo útil em matéria
consumerista, pondere a sistemática de princípios e normas legais que
orientam a defesa do consumidor.
Isso porque, caso se desconsidere as peculiaridades afetas às relações
jurídicas de consumo, incorrer-se-á em uma vicissitude com as normas de
regência, tanto da Constituição Federal quanto do CDC.
Pelo acima exposto, não há fundamento jurídico que impossibilite
o reconhecimento do dano pelo desvio produtivo, que pode ser caracterizado
como dano moral ou temporal, ou uma nova espécie qualquer, posto que o
relevante é a tutela do consumidor, independentemente de sua classificação
doutrinária.
5 Considerações finais
A relação jurídica de consumo passou por profundas transformações
com a nova ordem estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e
principalmente com o advento do CDC. A lei consumerista é dotada de
dispositivos voltados a coibir as eventuais práticas ilícitas do fornecedor,
conservando princípios que orientam a defesa do consumidor e tem caráter
integrativo, de forma que se coaduna com todos os outros diplomas legais,
buscando a melhor proteção possível ao consumidor.
Em que pese isso, são incalculáveis os percalços a que são submetidos
diariamente os consumidores em decorrência de práticas abusivas do
fornecedor, de modo que as formas pelas quais os direitos dos adquirentes
de produtos e serviços são violadas são variadas e, no presente trabalho, viu245
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se que a perda do tempo útil consubstancia, em determinadas situações,
uma nova forma de dano, que atinge a dignidade, por aniquilar parcela da
existência humana.
Nesse contexto, considerando que o tempo, modernamente, pode
ser compreendido como bem jurídico, e que a sua perda em virtude de uma
prática abusiva do fornecedor em relação ao consumidor configura um
desvio produtivo de suas atividades e competências, tirando sua liberdade de
fruição, imperativo que incida nessas circunstâncias a responsabilidade civil
do fornecedor.
Indubitável que o tempo perdido na tentativa de resolver
problemas oriundos da aquisição de um determinado produto faz parte
da realidade de milhares de brasileiros. Problemas esses que não deveriam
existir ou que, existindo, deveriam ter sido solucionados rapidamente, ou ao
menos atenuado de alguma forma o sofrimento do consumidor na tentativa
unilateral de dar fim a um problema para o qual não concorreu.
Embora inexista previsão normativa quanto à tutela do tempo
nesses caso, ressalte-se que o ordenamento pátrio é atípico ou aberto, o que
possibilita o reconhecimento de novos danos a serem ressarcidos, de acordo
com as mudanças sociais.
Assim, o reconhecimento da responsabilidade civil pelo denominado
desvio produtivo, encontra respaldo nos princípios norteadores da defesa
do consumidor, estampados tanto no CDC como na Constituição Federal,
como princípios da vulnerabilidade, da boa-fé e da própria dignidade da
pessoa humana.
O reconhecimento da possibilidade de aplicação da responsabilidade
civil do fornecedor pela perda de tempo útil do consumidor ainda é recente
no direito brasileiro, merecendo estudos aprofundados no sentido de
identificar a natureza jurídica do Dano Temporal, se modalidade de dano
autônoma ou não, bem como da possibilidade de cumulação com os danos
patrimoniais e demais extrapatrimoniais.
Contudo, para efeitos de indenização nos casos presentes, pouco
importa a classificação doutrinária, haja vista que a própria jurisprudência,
inclusive do STJ já vem reconhecendo, ainda que com timidez, a pertinência
do desvio produtivo do consumidor e a importância de se reparar os danos
daí advindos.
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Portanto, considerando a existência de um Dano Temporal,
o nexo de causalidade entre esse e a prática abusiva do fornecedor;
considerando que a ordem econômica é pautada na justiça social e que há
um comando constitucional impondo ao estado o dever de promover a
defesa do consumidor; por tudo quanto exposto, imperiosa a necessidade de
reconhecimento e afirmação da responsabilidade pelo desvio produtivo nas
relações de consumo.
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1 Introdução
No presente estudo, busca-se aprofundar a discussão sobre
responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor,
especialmente quanto às situações que podem possivelmente elidir o
fornecedor de responsabilidade. Em um segundo momento, inspirado
pelo Resp n.º 1.833.722, será feita análise jurisprudencial de julgados
semelhantes, de forma que se busca entender qual é a efetiva responsabilidade
da transportadora perante a situação nefasta e reiterada da importunação
sexual nos transportes públicos. Finalmente, almeja-se delinear, caso seja a
1 Doutor em Direito Civil pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Lisboa. Mestre em
Ciências Jurídicas (Direito Civil) pela Universidade de Lisboa. Professor em Direito do Consumidor
na Universidade de Brasília (UnB). Advogado. E-mail: barroseleite@gmail.com
2 Estudante de Direito pela Universidade de Brasília (UnB). E-mail: mqcastro@gmail.com
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situação, qual seria a verdadeira natureza da excludente de responsabilidade
a ser aplicada no caso, dada a dissonância jurisprudencial sobre o tema.
2 Responsabilidade no CDC
Responsabilidade civil é o dever que surge para o causador do
dano, aquele que por sua conduta ou omissão gerou prejuízo, de indenizar
o prejudicado. No nosso Código Civil de 2002, há distinção entre
responsabilidade contratual e extracontratual: em seus art. 927 até 954 tratase de responsabilidade extracontratual, aquela que independe de vínculo
entre as partes e deriva de ato ilícito ou de abuso de direito, conceitos estes
constantes na parte geral do Código, respectivamente no art. 186 e 187.
Já nos artigos 389 até 420 do diploma legal referido há previsão de uma
responsabilidade contratual, derivada do inadimplemento das obrigações
firmadas pelo pacto contratual.
A responsabilidade no Código do Consumidor supera essa dualidade
que reflete “um tempo do passado” (MIRAGEM, 2019, p. 528), e opta por
unificar a responsabilidade civil, pouco importando se a responsabilidade
advém ou não de contrato, mas dando lugar a uma responsabilidade pelo
fato do produto/serviço ou pelo vício do produto/serviço.
A releitura do instituto da responsabilidade civil pelo CDC não
cessa pela sua nova terminologia, mas inclui também a objetivação da
responsabilidade. A responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores
de produtos e prestadores de serviço perante os consumidores é a opção do
Código para buscar a tutela efetiva do consumidor e mitigar a vulnerabilidade
deste perante o fornecedor. A responsabilidade objetiva e solidária do
fornecedor no CDC, excluído o profissional liberal, fundamenta-se, dentre
outros pontos, na teoria do risco da atividade. Esta teoria, em suma,
prevê que aquele que expõe outros ao risco, auferindo lucros da atividade
empreendida, deve arcar com as consequências do risco, nos termos da
máxima romana “‘ubi emolumentum ibi onus, ubi commoda, ibi incommoda’;
ou seja, quem lucra com determinada atividade que representa um risco a
terceiro deve também responder pelos danos que a mesma venha a acarretar.”
(FILOMENO, 2007. p. 171).
São requisitos da responsabilidade civil: (i) conduta do agente
(omissiva ou comissiva); (ii) dano, ou seja, prejuízo sofrido pela parte; (iii)
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nexo causal, ou seja, liame lógico causal entre conduta e resultado danoso;
e, por fim, no CDC, é requisito essencial também (iv) o defeito ou vício no
produto ou serviço. Este requisito, típico das relações consumeristas, é o que
permite identificar qual a responsabilidade a ser aplicada, pelo fato ou pelo
vício do produto/serviço.
2.1 Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço
O defeito é uma quebra do dever de qualidade-segurança do
fornecedor, dever este que implica na oferta de produtos ou serviços que
sejam seguros, ou seja, não apresentem riscos à saúde, integridade física
ou psíquica do consumidor. O defeito está delimitado no §1.º3 do art 12
do CDC e atrai a aplicação da responsabilidade pelo fato do produto, nos
termos do artigo referido4. A responsabilidade pelo fato do produto possui
exceção à regra da solidariedade entre os fornecedores da cadeia, excluindo
a responsabilidade do comerciante ressalvadas as hipóteses de produto sem
fornecedores identificados ou armazenamento incorreto do produto.
A responsabilidade pelo fato do serviço está insculpida no art.
14 do CDC5 e gera responsabilidade civil objetiva e solidária de todos os
envolvidos na cadeia da prestação do serviço defeituoso, diferentemente da
responsabilidade pelo fato do produto, o que se depreende pelo uso do termo
amplo “fornecedor” na redação do dispositivo. O código exclui, em seu art
14, §4.º, a responsabilidade do profissional liberal, ressalvada a hipótese de
dolo ou culpa. Por fim, relevante ressaltar que são considerados defeituosos,
ou seja, que houve desrespeito quanto ao dever de qualidade-segurança do
serviço, os produtos que não oferecem segurança legitimamente esperada
3 CDC, Art. 12, §1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente
se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – sua apresentação;
II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi colocado em
circulação.
4 CDC, Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
5 CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
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pelo consumidor em razão de sua apresentação, risco presumido e esperado
e época de prestação do serviço, conforme a redação do art. 14, §1.º,
extremamente semelhante ao aplicado pelo código na responsabilidade pelo
fato do produto.
O caso em que se busca aprofundar no presente artigo, o assédio
em transportes comuns, é situação em que a incolumidade física e psíquica
de passageiros está ameaçada em razão de serviço ofertado no mercado, ou
seja, é possível questionar a possibilidade de caracterização do serviço como
defeituoso, em razão da quebra do dever de segurança, quando o dano for
efetivamente concretizado.
2.2 Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço
Aplica-se a responsabilidade por vício do produto, conforme consta
no art. 186 do CDC, quando está presente um vício. O vício pode ser oculto
ou aparente e representa uma violação do dever de qualidade-adequação do
fornecedor de produto ou de serviço. O vício, diferentemente do defeito que
afeta a segurança do consumidor, torna o uso do produto ou a prestação de
serviço imprópria ao fim para o qual se destina ou diminui o seu valor.
O tratamento legal dado ao serviço segue os moldes do tratamento
pelo vício do produto. O serviço será considerado eivado de vício quando não
se mostrar adequado aos fins esperados dele. Nos casos de serviço prestado
com vícios, o consumidor poderá requerer, de todos os envolvidos na cadeia
de prestação, quaisquer das alternativas previstas nos incisos do art. 207 do
CDC. O art. 20 §2.º do CDC indica quando serão considerados impróprios
os serviços. De forma exemplificativa e ampla, são considerados “impróprios
6 CDC, Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas.
7 CDC, Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade
com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha: I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos; III – o abatimento proporcional do preço.
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os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles
se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares
de prestabilidade”. É relevante ressaltar especialmente este dispositivo,
notadamente em sua segunda parte, vez que é em razão dessa prescrição
normativa que pode ser considerado eivado de vício o serviço do transporte
cuja incolumidade física ou psíquica do transportado não seja respeitada,
como no caso objeto deste artigo, o assédio no transporte público.
2.3 Responsabilidade do transportador
O contrato de transporte tem sua categoria fixada no art. 730
do Código Civil e é definido como o contrato no qual “alguém se obriga,
mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas
ou coisas.”8. O transportador é alguém que oferece serviço mediante
remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor do art. 3.º, §2.º9
do diploma legal consumerista.
A obrigação principal firmada no contrato de transporte é uma
obrigação de resultado, ou seja, assume-se o dever de deixar o consumidor,
no caso de transporte de pessoas10, no local combinado. Não somente a
obrigação de “deixar no lugar combinado” assume o fornecedor, mas também
a obrigação de “deixar inteiro”11, ou, em termos doutrinários, “assume o
8 Código Civil, Art. 730 – Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.
9 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
10 Sobre o tema, o Professor Pablo Stolze assim assevera: “Mesmo que o instrumento contratual
não explicite, é decorrência do princípio da função social do contrato e da regra ética de boa-fé
objetiva (arts. 421 e 422 do CC-02) que o transportador tem o dever de levar o passageiro, a salvo
e em segurança, até o local de destino. Confira: GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO,
Rodolfo. Novo curso de direito civil. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 416 e ss.
11 Sobre o tema, o Professor Gustavo Tepedino assim pontua: “[...] O transportador se obriga a
conduzir a pessoa ou coisa, de um local para outro, e entregá-la em seu destino, em tempo certo e
previamente estabelecido no horário publicado, ou segundo o estipulado, devendo ainda guardar e
conservar a coisa que lhe foi confiada, além de velar pela incolumidade da pessoa transportada [...]”

254

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

transportador obrigação de incolumidade da coisa ou pessoa transportada,
caracterizada pela obrigação de assegurar sua integridade até o destino”
(MIRAGEM, 2019. p. 528).
O Professor Sérgio Cavalieri (2019, p. 210) explica que a obrigação
do transportador vai mais além da observância de ser uma obrigação de
resultado, é, com efeito, uma obrigação de garantia. Não somente se vincula
a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom curso do transporte,
mas sim por seu bom êxito, deixando o consumidor são e salvo em seu local
de destino.
Em razão do dever de incolumidade12, responde o transportador
por vício no serviço, quando facilidades ou itens de conforto não sejam
oferecidos ou estejam aquém do padrão da prestação de serviço; no entanto,
a violação das obrigações de conforto, prestabilidade e incolumidade podem
ensejar dano e responsabilização pelo fato do serviço. Sobre o tema, explica
o doutrinador Bruno Miragem:
Da mesma forma, há obrigação do transportador, especialmente no contrato transporte de pessoas, de assegurar conforto e presteza do transporte, nos termos do ajuste. Assim,
responde o transportador por vício do serviço, na medida
em que determinadas facilidades ou itens de conforto na viagem sejam contratados e por falha da prestação não sejam
oferecidos, sem prejuízo da existência de um padrão de prestação de serviço que deve ser assegurado em vista do dever
de qualidade que deve observar o fornecedor. Por outro lado,
seja em relação à obrigação de incolumidade, seja em relação
à existência dos padrões de conforto e presteza da prestação
de serviço exigidos na forma do contrato, a violação destas
obrigações podem ensejar dano ao consumidor, hipótese em
que se caracteriza o fato do serviço. (MIRAGEM, 2019, p.
519, grifo nosso).
(TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de
Janeiro: Renovar, 2012. v. 2, p. 520-521). Confira também: THEODORO JUNIOR, Humberto.
Direitos do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 195 e ss.
12 O Professor Aguiar Dias já pontuava que em todo contrato de transporte de pessoas existe,
implicitamente, uma cláusula de incolumidade e integridade dos cidadãos transportados. Sobre o
tema, confira: DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994,
v. I, p. 184 e ss.
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Para o Professor português Mário Júlio Costa (2000, p.553), são
nulas as cláusulas que excluam ou limitem a responsabilidade referente às
pessoas transportadas, constituindo-se norma de ordem pública. Em síntese,
visa-se a proteção da vida e da integridade física dessas pessoas, procurando
evitar que o transportador abrande o cumprimento dos seus deveres de
diligência e de cuidado para com elas.
Foi feito apontamento anterior sobre a responsabilidade do
fornecedor de serviços de transporte diante da situação do assédio sexual
tanto como um fato possível de gerar responsabilização pelo fato do serviço
como pelo vício do serviço. Ocorre que este é questionamento cuja doutrina
pouco se debruçou e o qual não se mostra tarefa fácil responder.
Como visto em tópico próprio, a quebra de segurança a qual gera
dano ao consumidor cria responsabilidade pelo fato do serviço. O dano ao
consumidor em caso de assédio mostra-se patente, vez que sua integridade
física e moral é violada, agredida, gerando traumas físicos e psicológicos
graves. É, então, em razão da incolumidade violada, possível pensar em
uma responsabilização da transportadora pelo fato do serviço por quebra do
dever de segurança.
Por outro ponto, o assédio pode ser visto como um desrespeito
às normas regulamentares de prestabilidade, o que caracterizaria um vício
gerador de responsabilidade por tal. Procura-se aqui explicitar que o assédio
pode ser observado, per si, como uma violação direta ao consumidor,
ensejando responsabilidade pela quebra do dever de segurança ou, em outro
viés, o assédio pode ser visto como resultado de uma falha na prestação de
serviço em uma quebra do dever de qualidade e conforto, visto como um
vício gerador de responsabilidade.
3 Excludentes de Responsabilidade
Excludentes são situações nas quais o dever de indenizar da
responsabilidade civil não se sustenta, ainda que presentes os pressupostos
da responsabilidade civil (conduta, dano e defeito ou vício), o nexo causal
é rompido ou mitigado. As causas excludentes da responsabilidade no
CDC são a não prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima e o fato de
terceiro, mas a doutrina e ampla jurisprudência aplicam também as cláusulas
abonadoras de responsabilidade presentes no Código Civil, depreendidas do
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art. 393: o caso fortuito e a força maior. Mostra-se revelante para o caso o
aprofundamento da discussão especialmente quanto às causas excludentes
de culpa exclusiva de terceiro e caso fortuito.
Considera-se força maior os eventos meteorológicos ou naturais
que, embora previsíveis, são irreversíveis, inevitáveis e completamente fora
do controle do fornecedor. Já caso fortuito é considerado quando o evento é
absolutamente imprevisível, dividindo-se, no entanto, em externo, quando
o evento é estranho à organização da empresa e não deve esta suportar os
riscos pelo fato em razão do rompimento completo do nexo de causalidade;
e interno, quando o fato é imprevisível, mas está associado a atividade do
agente e com os riscos dessa atividade deve o agente fornecedor arcar. É
relevante ressaltar que a tarefa de diferenciar o caso concreto em fortuito
interno ou externo nem sempre é fácil, tendo em vista que o exame será de
acordo com a natureza da atividade geradora do dano.
Considera-se culpa exclusiva de terceiro quando há rompimento
completo do nexo causal em razão do dano ser gerado por conduta de
terceiro, alheio à vítima e ao fornecedor que viria a ser responsabilizado pelo
dano.
Sobre essa questão, pontuam os Professores Tepedino, Terra e
Guedes (2020, p. 359) que, nos casos em que a origem do dano corresponde
a fato de terceiro relacionado aos riscos da atividade desenvolvida, não se
afasta a responsabilidade do transportador, já que se cuida de hipótese
equiparada ao fortuito interno, a exemplo do estupro/atentado violento ao
pudor em vagão de trem destinado exclusivamente a mulheres.
4 Perspectiva Comparada da Responsabilidade Civil: Direito Português
Tanto no ordenamento jurídico português, quanto no brasileiro,
a proteção do consumidor encontra indicação expressa nos textos
constitucionais. Na Constituição Portuguesa de 197613 a proteção do
13 Constituição da República Portuguesa (1976) - Defende a independência nacional, garante os
direitos fundamentais dos cidadãos, estabelece os princípios basilares da democracia e assegura o
primado do Estado de Direito democrático. A professora Adelaide Leitão quando traduziu consumidor
como um conceito abstrato, que fragmenta a realidade humana, reduzindo-a a uma característica
hipervalorizada. Confira: LEITÃO, Adelaide Menezes. Comércio Eletrônico e direito do consumo.
In: X Curso Intensivo de Direito de Autor e Sociedade da Informação. Em Estudos em Homenagem ao
Dr. Mario Frota. Local: Editora, 2011, p. 31 e ss..
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consumidor, especificamente através da responsabilidade civil, possui posição
de destaque. Este ponto marcante aproxima ambos os ordenamentos que,
no cerne de seus sistemas, consagraram a proteção consumerista enquanto
garantia fundamental14.
Divergem, no entanto, o ordenamento brasileiro e o lusitano
quanto ao regramento específico do direito do consumidor. No caso do
ordenamento jurídico português, as normas de responsabilidade civil
objetiva já se encontravam dispostas no Código Civil de 196615, nos artigos
499 a 510. O direito do consumo, como é dada a denominação do campo
em Portugal, evoluiu legislativamente por meio da ampliação do tratamento
concedido no regramento geral do Código Civil.
Não há, no ordenamento lusitano, um Código de Defesa do
Consumidor como o brasileiro, de forma que as disposições específicas sobre
o tema se encontram em farta e dispersa legislação.
A Lei 24/9616, também conhecida como Lei de Defesa do
Consumidor, é uma das que compõe o regramento sobre o tema, mas
também a mais fundamental. A legislação supramencionada estabelece o
regime legal aplicável à defesa dos consumidores, define os polos da relação
consumerista, bem como a definição da relação em si. Na Lei n.º 24/96 se
encontram as definições que regerão a aplicação de todos os demais preceitos
relativos ao Direito do Consumidor em Portugal.
Os direitos do consumidor propriamente ditos, como o direito à
indenização pela prestação de serviço defeituoso ou por produto defeituoso
(art. 12 da Lei de Defesa do Consumidor), encontram-se centralizados na
Lei de Defesa do Consumidor, mas as disposições quanto a responsabilidade
são regidas por legislação específica.

14 Milanez, F. C. (2015). Apontamentos sobre da responsabilidade civil objetiva por acidente de
consumo e a proteção do consumidor luso brasileiro contra os danos decorrentes de defeitos dos
produtos. Revista Jurídica Portucalense, 1(17), 28–57. Obtido de https://revistas.rcaap.pt/juridica/
article/view/6424.
15 CC [Código Civil Português]. Atualizado até à Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, incorporando
Declaração de Rectificação 24/2006, de 17 de abril.
16 Lei n.º 24/96 de 22 de agosto. Diário da República n.º 176/1996, Série I-A de 1996-07-31.
Assembleia da República. Lisboa (Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/406882/details/
maximized)
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No Decreto Lei 383/8917 encontra-se, logo em seu art. 1.º, sem
deixar dúvida, a responsabilidade do produtor por produtos defeituosos
postos em circulação.
Artigo 1.º Responsabilidade objectiva do produtor.
O produtor é responsável, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos dos produtos que põe em circulação.

No entanto, o Decreto Lei 383/89 nada afirma sobre a aplicação
dos seus artigos em relação aos danos causados em decorrência da prestação
de um serviço, tratando-se, assim, de uma norma focada nos efeitos danosos
cuja responsabilidade decorra, tão somente, da atuação do produtor. O
regime de responsabilidade pela prestação de serviços é regulado sempre
em legislação específica, conforme preceitua o artigo 23 da Lei 24/96, que,
como exemplo, determina a regulação específica da responsabilidade dos
profissionais liberais.
A responsabilidade do prestador de serviço público se encontra
em leis específicas, especialmente, mostram-se relevantes duas disposições
normativas sobre o tema. Primeiramente, a Lei de Serviços Públicos
Essenciais (Lei n.º 23/9618), pois esta é a legislação responsável por assegurar
os direitos aos usuários do Serviço Público essencial, bem como determinar
a natureza privada da relação usuário-prestador de serviço público e sua
equiparação a uma relação de consumo, assegurando todos os direitos do
usuário do serviço público como um consumidor. Em segundo lugar, a
LSPE nos remete a regramento específico para cada modalidade de serviço
público essencial, sendo a Lei n.º 52/201519 o regramento normativo que
determina a responsabilidade do transportador no serviço público essencial
de locomoção de pessoas.
17 Decreto-Lei n.º 383/89 de 6 de novembro. Diário da República n.º 255/1989, Série I de 1989-1106. Ministério da Justiça. Lisboa (Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/550177/
details/normal?p_p_)
18 Lei n.º 23/96 de 26 de julho. Diário da República n.º 172/1996, Série I-A de 1996-07-26.
Assembleia da República. Lisboa (Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/408366/details/
maximized)
19 Lei n.º 52/2015 de 5 de Janeiro. Diário da República n.º 111/2015, Série I de 2015-06-09.
Assembleia da República. Lisboa (Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/67442930/details/
maximized)
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Nos termos do art. 43 da Lei n.º 52/2015, a responsabilidade do
transportador é objetiva, respondendo este por culpa20 ou por risco.
Artigo 43.º
Responsabilidade do operador de serviço público
1 - O operador de serviço público responde, nos termos do
contrato de serviço público ou do título que o habilite a operar, e do presente RJSPTP e da demais legislação aplicável,
por quaisquer prejuízos causados no exercício da exploração
do serviço público de transporte de passageiros, pela culpa ou
pelo risco, não sendo a autoridade de transportes competente
responsável neste âmbito.
2 - O operador de serviço público responde ainda, nos termos
gerais da relação comitente-comissário, pelos prejuízos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento
da exploração do serviço público de transporte de passageiros
ao abrigo do disposto no presente RJSPTP.

A responsabilidade objetiva rege-se pela teoria do risco criado,
extremamente semelhante à teoria brasileira do risco da atividade e igualmente
assente no pressuposto de quem cria ou mantém um risco em proveito
próprio, deve suportar as consequências prejudiciais do seu emprego, já
que deles colhe o principal benefício. Assim como no direito brasileiro, a
responsabilidade pelo risco não é absoluta e as causas de exclusão ou redução
dessa responsabilidade podem ser encontradas na Lei n.º 67/200721:
20 Para o Professor Menezes Cordeiro, “A culpa pode assim ser definida como o juízo de

censura ao agente por ter adoptado a conduta que adoptou, quando de acordo com o
comando legal estaria obrigado a adoptar conduta diferente. Deve, por isso, ser entendida
em sentido normativo como a omissão de diligência que seria exigível ao agente de acordo
com o padrão de conduta que a lei impõe. Nestes termos, o juízo de culpa representa um
desvalor atribuído pela ordem jurídica ao facto voluntário do agente, que é visto como
axiologicamente reprovável” [9].Confira: CORDEIRO, António Menezes. Tratado de
Direito Civil: Direito das Obrigações, Volume 9, Coimbra: Almedina, 2017. p. 309 e ss.
Em síntese: em termos mais simplistas, podemos afirmar que age com culpa quem, pelas
suas capacidades e atentas as circunstâncias concretas da situação, podia e devia ter agido
de outro modo. Confira: Acórdão do Tribunal do Porto. 630/15.6T8AVR.P1. Relator:
Fernando Samões, julgado em 16/01/2018.
21 Lei n.º 67/2007 de 31 de Dezembro. Diário da República n.º 251/2007, Série I de 2007-12-31.
Assembleia da República. Lisboa (Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/628004/details/
maximized. Acesso em: 15 ago. 2021).
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Responsabilidade pelo risco
Artigo 11.º
Responsabilidade pelo risco
1 - O Estado e as demais pessoas colectivas de direito público
respondem pelos danos decorrentes de actividades, coisas ou
serviços administrativos especialmente perigosos, salvo quando, nos termos gerais, se prove que houve força maior ou
concorrência de culpa do lesado, podendo o tribunal, neste
último caso, tendo em conta todas as circunstâncias, reduzir
ou excluir a indemnização.
2 - Quando um facto culposo de terceiro tenha concorrido
para a produção ou agravamento dos danos, o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público respondem solidariamente com o terceiro, sem prejuízo do direito de regresso.

As causas de exclusão da responsabilidade objetiva no direito
lusitano são três: a força maior, a culpa do lesado e a culpa exclusiva de
terceiro (GOMES, 2008). Não em muito se difere a excludente de força
maior portuguesa da brasileira, apesar da excludente que abarca fatos
imprevisíveis e inevitáveis brasileira se dividir em força maior e caso fortuito,
o ordenamento lusitano trata, de forma ampla, o caso de força maior
abarcando ambas as situações. Dessa forma, assim como o fortuito externo
brasileiro, somente o caso de força maior estranho ao funcionamento do
serviço ou ao exercício da atividade que é apto a excluir a responsabilidade,
como explicam Maria Da Glória e Marta Portocoarreo (apud Carlos Alberto
Cadilha, 2008).
A culpa do lesado, assim como a culpa concorrente da vítima no
ordenamento brasileiro, é causa apta a reduzir a responsabilidade objetiva da
administração, tratando-se, em realidade, de “um critério de conculpabilidade
ou de co-responsabilidade” (CADILHA, 2008, p 221).
Por fim, a terceira causa excludente da responsabilidade é a culpa
do terceiro, pois, tendo um terceiro à relação culposamente contribuído
para produção ou agravamento de danos, a responsabilidade de reparação
do dano pela Administração pode ser excluída ou mitigada. Ocorre que, no
ordenamento português, em um avanço perceptível em relação ao direito
brasileiro, há estipulação expressa de resposta solidária com o terceiro
causador do dano, com posterior direito de regresso.
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A disposição explícita normativa do ordenamento lusitano
autorizando a responsabilidade solidária do prestador de serviços com
posterior direito de regresso ao causador do dano muito se assemelha ao
enunciado sumular n.º 187 do STF. Distintamente ao aplicado no Brasil, como
será depreendido posteriormente da análise da jurisprudência brasileira, os
tribunais portugueses não optam pela exclusão da responsabilidade por meio
do rompimento do nexo causal ao invés da aplicação da responsabilidade
solidária, com resposta primária pelo Estado, fazendo sanar o dano suportado
pela vítima e, posteriormente, assegurado o direito de regresso contra
o causador do dano. O mesmo pode ser depreendido do julgado abaixo
colacionado que, apesar de não tratar do assédio em transportes coletivos,
retrata a forma lusitana de responsabilidade subsidiária por dano causado
exclusivamente por terceiro:
–Ocorrendo um acidente, simultaneamente de viação e de
serviço, imputável a culpa de terceiro e em que é sinistrado
um subscritor da C. G. A., esta entidade, depois de proferida decisão definitiva sobre o direito às prestações da
sua responsabilidade, goza do direito de regresso contra
aquele terceiro responsável, incluindo seguradoras, nos
termos do n.º 3 do art.º 46º do DL n.º 503/99, de 20.11,
com vista ao reembolso do capital de remição que pagou pela
reparação da respectiva incapacidade permanente. (Processo:
1904-13.6TVLSB.L1-8, Nº do Documento: RL, Data do
Acordão: 19/10/2017, Relator: Teresa Prazeres Pais.

5 Análise da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Apesar de indubitavelmente o assédio ser situação constrangedora,
vexatória e agressiva que viola o direito do consumidor à segurança e
desrespeita a cláusula de incolumidade física e psíquica do contrato de
transporte, a situação é vista como possível de elidir a responsabilidade
da transportadora, em julgados como o REsp 1833722/SP de relatoria
do Ministro Raúl Araújo (julgado em 03/12/2020), e, no entanto, em
outros precedentes, o assédio é considerado apto a gerar dever de indenizar
a vítima, como nos julgados REsp 1662551/SP de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi (julgado em 15/05/2018) e AgInt no AREsp 1655361/SP
de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (julgado em 01/03/2021).
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Em análise jurisprudencial, percebe-se grande dissonância dos
precedentes do STJ quanto ao tema. Por vezes, o assédio é considerado
como culpa exclusiva de terceiro, ou seja, demonstrando entendimento de
que terceiro utilizou do transporte como meio para geração do dano, não
cabendo a responsabilização da fornecedora que não colaborou pra a geração
do prejuízo à vítima. Confira-se no julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSÉDIO
SEXUAL PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO
INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INCONFORMISMO DA RÉ. (REsp 1853361/
PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 03/12/2020, DJe 05/04/2021)

Em outros precedentes, como no exemplo colacionado abaixo, o
entendimento dos julgadores é pela aplicação da excludente depreendida
do Código Civil, o fortuito externo, considerando que o assédio não é risco
relacionado à atividade transportadora ou quando menos previsível:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO TRANSPORTADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO POR
USUÁRIO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR
DE ESTAÇÃO DE TREM METROPOLITANO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. FATO ESTRANHO AO CONTRATO
DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. […]
5. Assim, nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado
por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de transporte contra passageira, por
caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
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(REsp 1833722/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 15/03/2021)

O entendimento jurisprudencial do STJ alterou-se com o tempo,
especialmente após o julgado que serviu de inspiração para o presente debate,
mas já considerou a situação do assédio como um fortuito interno, incapaz
de romper o nexo causal da responsabilidade da transportadora em razão de
guardar pertinência com o serviço prestado:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO
INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE METRÔ NA
CIDADE DE SÃO PAULO/SP (“ASSÉDIO SEXUAL”).
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO
DE TERCEIRO. CONEXIDADE COM A ATIVIDADE
DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DA CPTM.
4. O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não
romper o nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por
terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda
relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo.
De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o
nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e
aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno. 7. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do
assédio sexual guarda conexidade com os serviços prestados
pela recorrida CPTM e, por se tratar de fortuito interno, a
transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos causados à recorrente. Precedente. 8.
Recurso especial não provido. (REsp 1747637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO
LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA
NO INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE TREM NA
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CIDADE DE SÃO PAULO/SP (“ASSÉDIO SEXUAL”).
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/
STF. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO
DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONEXIDADE COM
A ATIVIDADE DE TRANSPORTE. 10. Na hipótese em
julgamento, a ocorrência do assédio sexual guarda conexidade com os serviços prestados pela recorrida CPTM e,
por se tratar de fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos causados à recorrente. 11. Recurso especial conhecido
e provido. (REsp 1662551/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe 25/06/2018).

6 Considerações finais
O que pode ser depreendido da análise feita nas derradeiras páginas
é uma tendência jurisprudencial brasileira de eximir as transportadoras
concessionarias de serviço público da responsabilidade pelas situações
de importunação sexual que ocorram durante a vigência do contrato
de transporte, rejeitando a realidade de que o transporte público é
cotidianamente e reiteradamente local da prática odiosa de assédio.
Nos julgados brasileiros trazidos, é possível notar, com a devida
vênia, uma aplicação confusa e concomitante das excludentes de fortuito
externo, do CC, conjuntamente com a excludente da culpa exclusiva
de terceiro, típica do CDC. Percebe-se também que há grande esforço
argumentativo no voto dos julgadores para considerar a situação rotineira
do assédio sexual como um fortuito externo, ou seja, dissociado da atividade
empresarial empreendida, como se a realidade de 97% (GLOBO, 2019)
das mulheres que utilizam transportes coletivos, consumidoras, ressalta-se,
pudesse ser ignorada e considerada como um fator alheio à administração da
empresa, como se esta não devesse considerar o conforto e segurança de suas
consumidoras em sua organização.
Em outros julgados o assédio é definido como um fato doloso
por terceiro, gerando uma excludente de responsabilidade. Nos precedentes
analisados nota-se como é construída uma argumentação para permitir o
afastamento da súmula 187 do STF. No mencionado enunciado sumular
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é dito que “A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente
com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem
ação regressiva.”, no entanto, os julgados buscam argumentar que os
eventos causados por terceiro não possuem a mínima relação com o serviço
de transporte, fogem ao alcance preventivo do transportador e afastam
a incidência do enunciado sumular que, por essa visão, só se aplicaria a
riscos associados à atividade, novamente, dissociando a realidade da grande
maioria das mulheres nos transportes coletivos.
Nas lições de Pablo Stolze e Pamplona Filho (2020. p. 1363), não
é plausível imputar o dever a alguém de frustrar ação inesperada de outro
indivíduo. No entanto, se ignora o fato de que a conduta assediadora não é
imprevisível. O assédio é realidade para a maioria arrasadora das mulheres
quando realizam qualquer tipo de deslocamento por transportes públicos
e qualquer evento que ocorra com tamanha frequência não pode ser
considerado inesperado e muito menos pode ser desconsiderado como um
risco inerente da atividade transportadora.
A realidade de 97%29 das mulheres não pode ser considerada
imprevisível ou alheia à necessidade de olhar atento pelas empresas, portanto,
dúbia e deficitária mostra-se a argumentação dos julgados que excluem
a responsabilidade da transportadora por fortuito externo em tentativa
constrangedora de se esquivar do enunciado sumular do STF. No entanto,
é questionamento válido e razoável ponderar-se sobre a inevitabilidade da
conduta. Afinal, ainda que tomadas todas as medidas e fornecido todo o
auxílio à vítima do assédio, permanece o dever de indenizar por falta de
terceiro? Nos termos da Súmula n.º 187 do STF, sim, ressalvado o direito de
ação regressiva da transportadora pelo terceiro que gerou o acidente.
Por fim, resta responder qual a responsabilidade possível de
ser aplicada em situações de importunação sexual no transporte público.
Conforme todo o pontuado, indubitavelmente há que se falar em
responsabilidade do fornecedor e, portanto, propõe-se aqui divisão para cada
caso e cada transportadora, eis que não há que se falar em responsabilização
igual pela transportadora que tomou devidos cuidados de prevenção ao
assédio e aquela que fecha seus olhos para a realidade. Essa diferenciação
mostra-se relevante para que se valorize as condutas de prevenção e segurança
dos fornecedores, sob pena de incorrer exatamente no que se deseja evitar:
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na ausência total de segurança da mulher contra a importunação sexual
justamente pela falta de reconhecimento dos esforços depreendidos.
Propõe-se que seja responsabilizada pelo fato a transportadora cuja
falta de atenção e cuidado à realidade odiosa do assédio não a leve a nenhuma
medida preventiva ou aumento de segurança. Nestes casos, a mera existência
do serviço de transporte sem os cuidados de câmera de segurança, vigilantes
treinados ou botão de pânico é uma afronta ao direito do consumidor de
preservação da sua incolumidade, afinal, em realidade, está sendo ofertado
serviço inerentemente perigoso, o que pode possibilitar a responsabilização
mesmo sem o evento assédio com vítima determinada, mas somente pelo
fato de estar sendo ofertado serviço defeituoso. Sugere-se, em casos de
substancial menosprezo pela empresa, solução aos moldes da jurisprudência
internacional analisada, busca-se a imputação solidária do Estado e do
terceiro que também possui dever de indenizar, no entanto, ressalta-se a
responsabilidade da empresa concomitantemente, em resposta primária e
ampla, vez que prestou serviço defeituoso que facilitou a ocorrência do dano.
Por outro lado, sugere-se a responsabilização pelo vício do produto
à empresa que, atenta aos necessários cuidados, ainda assim não for capaz de
impedir o acidente do assédio. A transportadora atenta cujo evento assédio
ainda assim veio a se concretizar não deve ter sua responsabilidade elidida,
mas terá direito, nesta proposta, a ação regressiva contra o terceiro que
gerou o dano, nos termos da Súmula n.º 187 do STF, assemelhando-se à
jurisprudência portuguesa elucidada na qual, de forma primeva, responde o
fornecedor pelos danos suportados pelo consumidor e, posteriormente, em
razão dos cuidados que tomou, possui o direito de se voltar ao causador do
dano.
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TEMAS CONTEPORÂNEOS
DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Esta coletânea apresenta os Temas contemporâneos sobre
Responsabilidade Civil, consiste em mais um empreendimento da
Comissão de Responsabilidade Civil da OAB-Piauí, com o apoio do
Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC), aqui
estruturado no sentido de constitui-se num ponto importante de
sistematização e produção de conhecimento advindo de vários
profissionais e tem como objetivo aprofundar temas essenciais que
ensejam debate na comunidade jurídica, pois na construção de cada
capítulo, nota-se uma vertente atual.
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