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Abstract: This study, based on the methodology of
civil-constitutional law, seeks to delimit the contours of the theoretical relationship between the
recognition of new legal assets and the configuration of the so-called new damages. Due to its relevance to the protection of consumers’ rights, this
study choses, as a point of arrival, the point regarding the indemnity of material damages resulting
from deprivation of use. In this endeavor, the paper
starts from the investigation of the inflows, on the
study of the subject, of the methodological premise
of the axiological unit of the legal system. Following, it seeks to understand the criteria for identification of damages based on the functional analysis
of the protected legal assets. The assumptions finally affect the investigation of the possibility that
deprivation of use may consist of factual support
for the configuration of material damage (emerging
damages and lost profits).
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Resumo: O presente estudo, pautado na metodologia do direito civil-constitucional, busca delimitar
os contornos da relação teórica existente entre o
reconhecimento de novos bens jurídicos e a configuração dos denominados novos danos ressarcíveis.
Em razão da sua relevância para a tutela dos direitos
dos consumidores, elege-se como ponto de chegada a questão atinente à indenizabilidade dos danos
materiais decorrentes da privação do uso. Nessa
empreitada, parte-se da investigação dos influxos
da premissa metodológica da unidade axiológica
do ordenamento jurídico sobre o estudo da matéria. Na sequência, busca-se compreender os critérios
para identificação dos danos ressarcíveis a partir da
análise funcional dos bens jurídicos. As premissas
delineadas repercutem, ao fim, na investigação da
possibilidade de a privação do uso consistir em suporte fático para a configuração de danos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes).
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1.	Introdução: o imperativo metodológico de exame dos novos bens
e dos novos danos à luz da unidade axiológica do ordenamento
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Consideram-se1 bens as parcelas da realidade (ou simplesmente coisas) que se
mostram aptas a integrar o objeto de relações jurídicas.2 Afirmou-se, por isso mesmo, que os

BR

“[...] bens da vida – Lebensgüter –, quando submetidos à tutela jurídica, originando os bens jurídicos – Rechtsgüter –, tornam-se ponto de referência objetivo de
determinado interesse humano, em relação ao qual corresponde uma situação
jurídica atribuída ao titular para assegurá-los.”3
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1. Os autores agradecem à Dra. Danielle Tavares Peçanha pela pesquisa bibliográfica e revisão
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2. Na lição de Salvatore Pugliatti, o conceito de bem jurídico em sentido estrito exprime a
síntese entre o particular interesse tutelado e a situação subjetiva predisposta pelo ordenamento jurídico como instrumento de tutela destinado a um sujeito particular (PUGLIATTI,
Salvatore. Beni (teoria gen.). In: Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958. v. V. p. 174).
Nesta esteira, dispõe o art. 810 do Código Civil italiano: “Art. 810. Nozione. Sono beni le
cose che possono formare oggetto di diritti”. Na clássica definição de Clovis Bevilaqua: “Para
o direito, bens são os valores materiaes ou immateriaes, que servem de objecto a uma relação
jurídica” (BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro:
Editora Rio, 1975. v. I. p. 269). V. tb. Carvalho Santos: “Em sentido lato, bens são tudo quanto
é suscetível de se tornar objeto de direito; em sentido estrito, significa apenas as coisas que
são objeto dos direitos, que formam o nosso patrimônio, ou a nossa riqueza” (CARVALHO
SANTOS, José Manoel de. Código Civil brasileiro interpretado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1961. v. II. p. 7 e 8.

3. TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade Imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 92, na mesma perspectiva de PUGLIATTI, Salvatore. Ob. cit., p. 167.
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fragmentação do sistema. Com efeito, o insulamento dos novos direitos – e dos correlatos novos danos – acaba por torná-los suscetíveis de reformas legislativas contingentes
e casuísticas, em face de maniqueístas pressões setoriais, além de fazê-los padecer da ausência dos instrumentos jurídicos que, informados pela principiologia constitucional,
e sustentados pela doutrina contemporânea, encontram-se presentes na cultura jurisprudencial e, como tal, podem ser plenamente efetivados. Tais direitos, por decorrerem
de novos interesses merecedores de tutela, a um só tempo alteram a dogmática e a extensão dos limites do direito civil, no âmbito dos quais devem ser tratados. Afinal, traduzem a evolução cotidiana da atividade jurídica privada, cuja pluralidade não pode ser
confundida com fragmentação, sob pena de se colocar em risco a unidade do sistema.
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