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Resumo: Constatando a falta de consenso doutrinário em torno do tema, o presente artigo
propõe-se a discutir o dano moral coletivo nas
relações de consumo e a possibilidade de adoção

Abstract: Considering the lack of a doctrinal
consensus on the subject, the article proposes
to discuss collective moral damages in consumer relations and the possibility of adopting a
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deterrent function in this sphere, focusing on:
the current concept of moral damage; the fluid
character of the category of personality rights,
which also extends to diffuse and collective
rights; the characterization and specificities of
collective moral damages in consumer Law and,
finally, the possibility of assigning a deterrent
function to compensations for collective moral
damages, differentiating it from the institute of
punitive damages. The methodology used in the
research was the bibliographical review and the
documentar examination, observed both some
legal sources and special cases.

Palavras-chave: Danos morais coletivos – Rela-

Keywords: Collective moral damages – Consumer relations – Deterrent function – Consumer
liability.
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de uma função dissuasória nesta esfera, enfocando: o conceito atual de dano moral; o caráter
fluido da categoria dos direitos da personalidade,
que também passa a abarcar os direitos difusos
e coletivos; a caracterização e as especificidades
do dano moral coletivo no Direito do Consumidor e, por fim, a possibilidade de atribuição de
uma função dissuasória para as indenizações por
dano moral coletivo, diferenciando-a do instituto dos “punitive damages”. A metodologia empregada na pesquisa foi a revisão bibliográfica e
o exame documental, observadas tanto algumas
fontes legislativas quanto jurisprudenciais.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Dano moral e a dificuldade da sua conceituação. 3. Direitos da
personalidade como noção “fluida”, que também contempla os direitos difusos e coletivos.
4. A caracterização do dano moral coletivo no direito do consumidor. 4.1. A evolução da
compreensão do instituto no Superior Tribunal de Justiça. 5. Possibilidade de atribuição
de uma função dissuasória para as indenizações por dano moral coletivo nas relações de
consumo no Brasil e a sua diferenciação em relação aos “punitive damages”. 5.1. Punitive damages: histórico, conceito e elementos caracterizadores. 5.2. Fundamentos para a
atribuição de uma função dissuasória para as indenizações por dano moral coletivo nas
relações de consumo no Brasil. 6. Conclusões. Referências bibliográficas.

1.	Introdução
Verifica-se, na atualidade, uma verdadeira expansão das áreas de interesses
protegidos pela ordem jurídica como consequência da emergência de novas
esferas de projeção da dignidade humana. Esse fenômeno é particularmente
perceptível na seara dos direitos coletivos.
O avanço na proteção dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos e a necessidade de reparar as lesões que os afetam, gerou, paulatinamente,
o reconhecimento legal, doutrinário e jurisprudencial do denominado dano
moral coletivo.
Nesta linha, destaca-se o pioneirismo do Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, que, no início da década de 90, delineou um sistema avançado
de responsabilidade civil do fornecedor, buscando, a um só tempo, reparar os
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relações de consumo, sobretudo por conta da falta de consenso em torno do
conceito de dano moral e em razão da tentativa de se realizar, nesta esfera, uma
mera transposição da doutrina tradicional do dano moral, sem as necessárias
adaptações;
2. Verifica-se, atualmente, uma ampliação na própria compreensão do dano
moral, que deixa de se limitar à alteração de um estado anímico, inerente às
pessoas naturais, para também alcançar o dever de reparar danos extrapatrimoniais de natureza difusa e coletiva. Assim, o dano moral coletivo nas relações de consumo pode ser compreendido como a lesão que afeta o patrimônio
moral da coletividade, acarretando um rebaixamento imediato da qualidade
coletiva de vida, independentemente da existência de dor como elemento essencial;
3. A possibilidade ou não de se atribuir uma função punitiva para as indenizações por danos morais e por dano moral coletivo, em particular, é hoje um
tema bastante polêmico na doutrina brasileira.
4. A teoria dos punitive damages apresenta finalidades e princípios bastante específicos e adequados apenas à realidade dos sistemas do Common Law,
revelando-se, com isso, incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro.
5. Apesar disso, nada impede que se atribua uma função dissuasória para
as indenizações decorrentes de dano moral coletivo nas relações de consumo,
como forma de assegurar real e efetiva tutela aos direitos difusos e coletivos e
de dar concretude aos princípios da prevenção e precaução tão relevantes nesta
esfera.
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