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1. Os novos rumos da responsabilidade civil3 

 

 

1.1. Os punitive damages  

 

 

Muito se fala sobre punitive damages, afirmando-se que se trata de uma figura do 

sistema anglo-saxónico que permite atribuir ao lesado um montante indemnizatório 

mais elevado do que nos países de raiz romano-germânica, porque se excede o dano, 

podendo originar o enriquecimento do lesado. Esta é uma noção redutora de punitive 

damages, razão pela qual nos parece importante começar por explicitar os contornos 

desta figura. 

 

                                           
1 O presente texto corresponde, com as necessárias adaptações, à intervenção da autora no Colóquio 

organizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, subordinado ao tema “RESPONSABILIDADE CIVIL – NOVAS 

PERSPECTIVAS”, realizado nos dias 13 e 14 de Março de 2008, no âmbito do painel dedicado aos “Novos 

Rumos da Responsabilidade Civil e Teoria da Indemnização Sancionatória”, que decorreu no dia 13 

desse mês, na Sala de Actos do Supremo Tribunal de Justiça.  
2 Assistente e Mestre da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
3 Todas as disposições citadas sem referência de fonte pertencem ao Código Civil português, na redacção 

actual. 
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Os punitive damages surgiram no Reino Unido, no século XVIII, como estandartes do 

respeito pelo direito à reserva da vida privada e pela liberdade do indivíduo contra os 

abusos de poder. Com efeito, os punitive damages surgiram devido aos graves abusos 

de autoridade por parte de funcionários públicos e entes privados, evidenciados nos 

casos Huckle v. Money (1763)4 e Wilkes v. Wood5, nos quais se reconheceu que o tort 

law comportava uma função de pena privada e se consagrou o princípio da reparação 

dos danos causados por funcionários do Rei. O caso Huckle é ainda hoje invocado nos 

casos de abuso de autoridade pública6. 

 

Em 1964, foi julgado o caso Rooks v. Barnard, no qual um trabalhador fora despedido 

pela BRITISH AIRWAYS, após ter retirado a sua inscrição de membro do sindicato, só 

porque o sindicato tinha ameaçado a BRITISH AIRWAYS com a realização de uma greve, 

caso esta não despedisse o referido trabalhador. Este intentou uma acção contra o 

sindicato devido à utilização de meios ilegais para induzir a BRITISH AIRWAYS ao seu 

despedimento, designadamente atenta a ameaça de realização de uma greve. 

 

Este caso é da maior relevância porque, por um lado, foi nele que pela primeira vez se 

distinguiu os punitive damages, cuja função seria prevenir condutas graves e punir o 

agente (razão pela qual as quantias impostas não tinham nenhuma relação com o 

prejuízo sofrido pelo lesado), dos aggravated damages, que resultariam do impacto da 

conduta do infractor na dignidade do lesado e serviriam para o compensar. 

 

 E por outro lado, a condenação em punitive damages foi tipificada em três categorias 

de casos:  

a) Abusos de poder de autoridade; 

b) Previsão dos lucros pelo lesante, e comparação com a quantia que poderia ter 

de pagar se fosse condenado em sede de responsabilidade civil aquiliana; 

c) Casos previstos expressamente na lei (v. g. quando está em causa a tutela dos 

direitos de personalidade). 

 

                                           
4 95 Eng. Rep. 768 ( K.B. 1763).  
5 98 Eng. Rep. 489 (K.B. 1763). John Wilkes era um político opositor do regime do Rei George III, tendo 

denunciado o autoritarismo do monarca através de numerosos escritos. 
6 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, “Os danos punitivos”, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, XLIII, n.º 2, 2002, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 1027-1029 e 1032-1034, e A 

Função Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 165-169 e 184-194. 



 

 3      

   

  
 

O caso Rooks v. Barnard, ao delimitar o conceito de punitive damages, alterou os seus 

contornos, sendo ainda hoje seguido e citado nas decisões jurisprudenciais do Reino 

Unido. 

 

Ainda no século XVIII, os punitive damages foram exportados para os Estados Unidos 

da América (EUA), registando-se o primeiro caso em 1784 – o caso Genay v. Norris7 -, 

no qual um médico havia colocado, por brincadeira, uma droga inofensiva no copo do 

seu doente, causando-lhe enormes dores. Também no caso Coryell v. Colbaugh 

(1791)8, o nubente engravidara a nubente e quebrara a promessa de casamento, 

considerando-se tal conduta um insulto e uma ofensa grave à honra da vítima e do 

nasciturno, estigmatizando-os irremediavelmente do ponto de vista social. 

 

A partir de meados do século XIX, os tribunais americanos passaram a enunciar 

expressamente que os punitive damages eram atribuídos para punir o lesante e prevenir 

condutas idênticas, pelo agente e pelos demais membros da sociedade. 

 

No caso Graham v. Roder (1849) o Supremo Tribunal Texano afirmava:  

“the common law loses sight of the principle of compensation and gives damages by way 

of punishment (…) damages not only to recompense the sufferer, but to punish the 

offender”9. 

 

E em finais do século XX, encontramos uma elucidativa definição de punitive damages: 

"damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to 

punish him for his outrageous conduct and deter him and others like him from similar 

conduct in the future”10. 

 

Desde 1935 que os punitive damages são reconhecidos em todos os EUA, excepto nos 

Estados de Louisiana, Massachusetts, Nebraska e Washington, sendo atribuídos em 

casos de negligência grosseira (gross negligence), responsabilidade objectiva do 

comitente (vicarious liability), responsabilidade civil do produtor (products strict 

                                           
7 1  S.C.L.  (1 Bay) 6 (1784). 
8 1 N.J.L. 90 (1791). 
9 No caso Graham v. Roder, 5 Tex 141 (1849), o Supremo Tribunal Texano enunciava: “the common law 

loses sight of the principle of compensation and gives damages by way of punishment (…) damages not 

only to recompense the sufferer, but to punish the offender”. 
10 RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 908, 1979. 
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liability), curto-circuito do contrato (contractual bypass) e incumprimento contratual 

(breach of contract)11. 

 

 

1.2. Análise de dois casos jurisprudenciais  

 

 

a) O caso Grimshaw v. Ford Motor Co. 

 

 

Em 1981, os EUA ficavam em estado de choque com o caso Grimshaw v. Ford Motor 

Co.12, também conhecido por Pinto Case, ou exploding Pinto. Tratou-se do fabrico de 

um automóvel citadino pela empresa FORD, que apresentava um design original, em 

forma de pintainho, mas que explodiu imediatamente após a colisão com um obstáculo, 

provocando a morte do proprietário e ferimentos graves nos passageiros.  

 

Na sequência do apuramento das causas da explosão do veículo, descobriu-se que a 

mesma se ficara a dever à combustão do tanque de gasolina do Pinto, ocorrida 

imediatamente após a colisão devido à extrema delicadeza do material de que era feito e 

à sua posição no veículo, o que violava as regras de segurança de fabrico automóvel.  

 

Apurou-se ainda que estes factos eram conhecidos pela FORD, a qual tinha 

encomendado um estudo para analisar o problema e apurar o montante que seria 

necessário despender para o resolver. Como a solução apresentada no estudo implicava 

alterar o design do Pinto, e a FORD não o quis fazer, manteve o design original, 

arriscando-se a ser processada pelos eventuais lesados e condenada no pagamento de 

uma indemnização em sede de responsabilidade civil do produtor13. 

 

Justificando esta decisão, o dono da FORD afirmou em audiência de julgamento que 

preferia pagar as eventuais indemnizações pelos danos causados, do que alterar o design 

                                           
11 Para mais desenvolvimento sobre a aplicação dos punitive damages nos EUA, vide PAULA MEIRA 

LOURENÇO, “Os danos punitivos”, cit., pp. 1030-1031 e 1034-1052, e A Função Punitiva, cit., pp. 169-

194. 
12 119 Cal. App. 3d 757, 174 Cal. Rptr. 348 (1981). Este caso é considerado paradigmático da atribuição 

de punitive damages em casos de responsabilidade civil do produtor.  
13 Importa relembrar que nos EUA a responsabilidade civil do produtor por produtos defeituosos ou 

perigosos é apurada independentemente de culpa (products strict liability), decorrendo tão só do facto de 

se colocar no mercado determinado tipo de produto.  
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do Pinto, porque os lucros seriam sempre superiores às indemnizações a pagar. Esta 

clara opção pelos lucros da empresa, em detrimento da vida humana, impressionou 

bastante o júri, atenta a frieza da decisão, suportada na pura racionalidade económica.  

 

Pretendendo utilizar este caso para enviar uma mensagem a todos os fabricantes de 

automóveis que actuavam de igual forma, o Tribunal da Califórnia condenou a FORD a 

pagar aos lesados 4.5 milhões de dólares, a título de indemnização compensatória 

(compensatory damages) e 125 milhões de dólares a título de indemnização 

sancionatória ou punitiva (punitive damages)14. 

 

Actualmente, o Pinto Case constitui um dos mais importantes marcos da jurisprudência 

norte-americana, pois abriu a porta à condenação no pagamento de punitive damages 

em casos de responsabilidade civil do produtor, sempre que este se recusa a eliminar 

defeitos conhecidos ou cognoscíveis, mesmo depois de o produto estar em circulação, 

correspondendo à aplicação prática do entendimento que desde 1976 era defendido por 

DAVID G. OWEN15. 

 

Após o Pinto Case, os consumidores americanos passaram a confiar aos punitive 

damages a tutela do direito à vida e à integridade física, pois nem a atribuição de uma 

compensação pecuniária pelos danos sofridos pelos lesados, nem as normas legais 

acerca da segurança dos produtos, são suficientes para dissuadir os agentes económicos 

de incumprirem a lei. 

 

Como na maioria dos países anglo-saxónicos o quantitativo de punitive damages é 

indeterminado, o lesante fica impedido de fazer cálculos económicos para apurar se o 

                                           
14 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, “Os danos punitivos”, cit., pp. 1039-1043, e A Função Punitiva, 

cit., pp. 173 e ss. Para mais desenvolvimentos sobre este caso, vide por todos, SUZANNE CARVAL, La 

responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 

E.J.A., Paris, 1995, p. 105, e E. DONALD ELLIOT, "Why Punitive damages Don´t Deter Corporate 

Misconduct Effectively", Ala.L.Rev.,Vol. 40, n.º 3, 1989, pp. 1070 e ss.. 
15 Em 1976 DAVID G. OWEN publicou um extenso artigo defendendo a atribuição de punitive damages 

em casos de responsabilidade civil do produtor sempre que o lesado provasse que o agente agira com 

negligência grosseira ou indiferença flagrante pelos seus direitos (DAVID G. OWEN, “Punitive damages 

in products liability litigation”, Michigan Law Review, Vol. 74, 1976, pp. 1283-1295). Acerca deste 

estudo vide PAULA MEIRA LOURENÇO, A Função Punitiva, cit., pp. 177-179. 
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lucro que espera obter ultrapassa, ou não, a indemnização que terá de pagar ao lesado, 

acrescida da quantia imposta a título de punitive damages 16.  

 

Impressionado com esta vantagem da imprevisibilidade dos montantes a atribuir a título 

de punitive damages, GIULIO PONZANELLI defende que o julgador deve condenar no 

pagamento de danos punitivos em sede de responsabilidade civil do produtor, nos 

termos da análise e tipificação dos casos resolvidos nos tribunais norte-americanos, que 

sintetizou da seguinte forma:  

a) Condutas comerciais fraudulentas;  

b) Violação de normas legais relativas à segurança dos produtos;  

c) Inadequada verificação ou controlo de qualidade do produto;  

d) Desrespeito pelo dever de aviso acerca dos perigos da utilização do 

produto;  

e) Incumprimento da obrigação de eliminar os defeitos conhecidos ou 

cognoscíveis, mesmo depois do produto estar em circulação17. 

 

 

b) O caso Midler v. Ford Motor Co. (contractual bypass) 

 

A expressão contractual bypass tem sido utilizada pela jurisprudência e doutrina norte-

americanas para descrever a opção dos agentes económicos pela sujeição às regras da 

responsabilidade civil aquilina, em detrimento da celebração de negócios jurídicos, 

sempre que seja mais eficaz do ponto de vista económico, ou seja, sempre que o 

incumprimento da lei e o pagamento de uma indemnização ao lesado (indemnização 

reparatória) corresponda a um montante inferior ao lucro esperado com conduta ilícita 

e culposa e à quantia que se poupa nas despesas relativas à negociação. 

 

No caso Midler v. Ford Motor Co, a cantora e actriz BETTIE MIDLER recusou-se a 

participar num anúncio televisivo em virtude da diminuta quantia que lhe foi oferecida, 

pelo que a empresa FORD substituiu-a por uma sósia18. 

 

                                           
16 Vide AMELIA J. TOY, “Statutory Punitive Damage Caps and the Profit Motive: An Economic 

Perspective”, E.L.J., Vol. 40, n.º 1, 1991, em especial, pp. 304, 324-330, e 335-340. 
17 Cfr. GIULIO PONZANELLI, "I Punitive Damages Nell`esperienza Nordamericana", RDC, Anno 

XXIX, 1983, Parte prima, pp. 435-487.  
18 Midler v. Ford Motor Co., 849 F. 2d 460.  
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O tribunal considerou que estávamos perante um “curto-circuito do contrato” 

(contractual bypass) já que a empresa FORD escolhera utilizar, abusivamente, a 

imagem de BETTIE MIDLER (o público acreditou que se tratava de BETTIE 

MIDLER), em vez de celebrar o respectivo contrato com a cantora, pois estimou que o 

lucro que obteria com o aumento das vendas do produto decorrente do sucesso do 

anúncio, seria superior à quantia que teria de pagar por violação do direito à imagem.  

 

A jurisprudência norte-americana considerou que a empresa FORD tinha actuado como 

uma “ladra”, que decide "(i)f we can`t buy it, we`ll take it”, e atribuiu à lesada um 

montante a título de punitive damages,19 que acresceu à indemnização compensatória. 

 

O curto-circuito do contrato denuncia a insuficiência da função ressarcitória da 

responsabilidade civil para dissuadir os agentes económicos de optar pela apropriação 

de um bem alheio, pela violação dos direitos de outrem, em vez de celebrarem os 

negócios jurídicos.  

 

 

1.3. Os meios de comunicação social  

 

 

Desde o último quartel do século XX temos assistido ao crescente aumento dos lucros 

dos meios de comunicação social por violação dos direitos de personalidade de 

determinadas pessoas que apresentam excesso de sinalização20.  

 

Na maioria dos casos assistimos à divulgação de factos falsos relativos à vida privada e 

familiar dos lesados, à utilização abusiva da sua imagem, ou ao curto-circuito do 

contrato com figuras públicas (à semelhança do caso Midler v. Ford Motor Co. supra 

referido). 

 

                                           
19 Como bem salienta AMELIA J. TOY, a voz de BETTIE MIDLER é um bem infungível (thin-market 

asset), em relação ao qual não se consegue estabelecer um valor de mercado (“Statutory Punitive 

Damage”, cit., p. 310). Vide ainda JÚLIO GOMES, O conceito de enriquecimento, o enriquecimento 

forçado e os vários paradigmas do enriquecimento sem causa, Colecção Teses, Porto, Universidade 

Católica Portuguesa, 1998, pp. 754-756; PAOLO GALLO, Pene Private e Responsabilità Civile, Milano, 

Giuffrè Editore, 1996, pp. 42-71; PAULA MEIRA LOURENÇO, “Os danos punitivos”, cit., 1046-1048, 

e A Função Punitiva, cit., pp. 179-181. 
20 A chamada “imprensa cor-de-rosa” dedica-se à vida social e privada de figuras públicas, as quais 

apresentam um excesso de sinalização, conceito económico que designa o elevado valor de mercado da 

imagem de uma personalidade pública. 
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Sabendo que à luz da visão clássica da responsabilidade civil é muito difícil calcular os 

danos não patrimoniais, não sendo possível retirar o lucro ao lesante, os meios de 

comunicação social escolhem violar os direitos de outrem e sujeitam-se às regras da 

responsabilidade civil. Esta opção será sempre a mais eficiente do ponto de vista 

económico, pois a indemnização ou a compensação a pagar por danos não patrimoniais 

também será sempre inferior ao lucro decorrente do aumento das audiências e da venda 

de exemplares (ao qual se soma, no caso do curto-circuito do contrato, a poupança com 

as despesas inerentes à celebração do contrato). 

 

E foi por isso mesmo que em 1995, em duas decisões jurisprudenciais relativas à 

PRINCESA CAROLINA DO MÓNACO, o Tribunal Federal de Justiça alemão 

(Bundesgerichtshof)21 admitiu a necessidade de atribuir à lesada um montante 

superior ao mero “preço do consentimento” da Princesa. 

 

Num dos casos, um jornal publicara na 1.ª página o seguinte título: "Carolina - ela luta, 

corajosamente, contra o cancro no seio”, com uma fotografia da Princesa usando um 

lenço na cabeça (o qual é, em regra, utilizado pelos doentes que perdem o cabelo na 

sequência de tratamentos de quimioterapia), dando a entender que a Princesa adoecera.  

 

No entanto, da leitura da notícia no interior do jornal resultava que a Princesa não estava 

doente, mas tinha visitado uma associação de combate ao cancro, e usara um lenço na 

cabeça por solidariedade com os doentes. Portanto, tudo não passava de uma malévola 

estratégia comercial para, utilizando a imagem de uma figura pública, aumentar a venda 

dos exemplares do jornal, o que veio a acontecer. 

 

A falta de escrúpulos por parte do jornal, conjugada com o facto de a notícia da 1.ª 

página ter perturbado o descanso da Princesa (a qual recebeu imensas chamadas 

telefónicas a indagar do seu real estado de saúde), levou o BGH a condenar o jornal no 

pagamento de uma indemnização equitativa em dinheiro baseada na função preventiva 

da responsabilidade civil22. 

 

                                           
21 De ora em diante simplesmente designado por BGH. 
22 “Ent. BGH  05.12.1995", Neue Juristische Wochenschrift , 1996, pp. 984-985. 
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No outro caso, um jornal publicara fotografias do filho mais velho da Princesa, sem 

qualquer autorização, não obstante ter sido anteriormente decretada uma providência 

cautelar proibindo a publicação de fotografias da criança. O BGH condenou o jornal a 

pagar uma indemnização, explicando que de outro modo a conduta “ficaria sem 

sanção”23, o que nos parece revelar o escopo punitivo do montante atribuído a título 

de indemnização. 

 

Em comentário a estas decisões, MATHIAS PRINZ salienta a afirmação do escopo 

preventivo da responsabilidade civil, através do qual se dá eficácia à tutela dos direitos 

de personalidade e autonomiza os seguintes “critérios de prevenção”:  

a) A intenção lucrativa decorrente da utilização da imagem de outrem para a 

obtenção de lucros mais elevados; 

b) O perigo de repetição da conduta, o qual deve ser ponderado pelo juiz no 

cálculo do montante a atribuir ao lesado, de modo a conseguir-se o "efeito de 

travão”, ou seja, prevenir a repetição da conduta (segundo este autor, este 

"efeito de travão” só é alcançado se o cálculo das indemnizações se inspirar na 

determinação das multas em Direito penal, ou das coimas no Direito contra-

ordenacional, atendendo-se a todos os factores agravantes e atenuantes)24. 

 

Desde o ano de 2000 que o BGH, sempre que se trata da utilização do direitos à 

imagem de personalidades públicas, sem sua autorização para fins publicitários, 

atende ao lucro obtido pelo agente, designadamente quando o lucro é superior quer à 

compensação atribuída ao lesado, quer ao preço do consentimento ou preço da licença 

(Lizenzanalogie). 

 

Na fundamentação jurídica das decisões, afirma-se que importa aumentar, de forma 

significativa, a indemnização, para prevenir a conduta (função preventiva) e punir 

o lesante (função punitiva), na esteira da doutrina de JAKOBS, o qual salienta que se 

não se atender ao lucro obtido pelo agente, este não receará verdadeiramente uma 

sanção para o seu comportamento. 

 

                                           
23 "Ent. BGH 12.12.1995", Neue Juristische Wochenschrift . 1996, pp. 985-987. 
24 Cfr. MATHIAS PRINZ, "Geldentschädigung bei Persönlichkeitsverletzunggen durch Medien", Neue 

Juristische Wochenschrift, 1996, pp. 953-958. 
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Por seu turno, a jurisprudência italiana tem aumentado o montante das indemnizações 

sancionatórias ou punitivas por danos não patrimoniais sempre que ocorre a violação de 

direitos de personalidade através dos meios de comunicação (maxime os direitos à 

imagem, à reputação, ao bom nome, à honra e à privacidade), louvando-se, na maioria 

dos casos, na doutrina de PAOLO GALLO, para quem a violação do direito à imagem 

por tais agentes económicos provoca o "curto-circuito do contrato”, sendo legítimo 

obrigar o lesante à restituição do lucro obtido com a conduta ilícita, designadamente nos 

casos em que actua de má fé ou com culpa grave25.  

 

No ordenamento jurídico português, quer a violação dos direitos ao bom nome e 

reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, consagrados no 

n.º 1 do artigo 26.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e nos artigos 70.º e 

seguintes do Código Civil (CC), quer a utilização de informações relativas às pessoas e 

famílias, de forma abusiva ou contrária à dignidade humana, violadora do n.º 2 do artigo 

26.º da CRP, constituem um preocupante ataque aos alicerces do Estado de Direito 

democrático tal como o conhecemos. 

 

Portanto, somos impelidos a investigar todas as potencialidades do instituto de 

responsabilidade civil, em especial, da sua função preventiva e punitiva, já que a sua 

função reparatória não impede os meios de comunicação social de auferir elevados 

lucros, a troco de irrisórias indemnizações26. 

 

Entendemos que o Direito Civil e o instituto da responsabilidade civil deve ser chamado 

a intervir na resolução deste problema através da possibilidade de condenação do 

lesante no pagamento de uma indemnização punitiva ou sancionatória, tal como 

acontecia no Direito Romano27, e como ocorre nos países de direito anglo-saxónico 

desde o século XVIII, nos quais se condena o lesante no pagamento de punitive 

damages. Vejamos de que forma. 

 

 

 

                                           
25 Cfr. PAOLO GALLO, Pene Private, cit., pp. 83 e ss., maxime 129-148. 
26 Realizámos o estudo desta temática em duas já mencionadas obras: “Os danos punitivos” e A Função 

Punitiva da Responsabilidade Civil. 
27 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, A Função Punitiva, cit., pp. 29-59. 
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2. A indemnização sancionatória ou punitiva 

 

2.1. A função punitiva da responsabilidade civil 

 

Em Portugal, no final do século XX, assistimos ao ressurgimento da teoria da 

indemnização sancionatória, quer na doutrina,28 quer na jurisprudência,29 a par da 

crescente desmaterialização do Direito privado (depatrimonializzazione del dirittto 

privato)30, ou seja, do aumento dos danos não patrimoniais, aliado à racionalidade 

meramente económica dos lesantes, agudizando-se assim a crise da função clássica da 

responsabilidade civil: a função reparadora. 

 

Perscrutar a possibilidade de atribuição, no âmbito da responsabilidade civil, de uma 

indemnização sancionatória ou de um montante punitivo, implica quebrar o dogma 

da função exclusivamente ressarcitória da responsabilidade civil, e adoptar uma atitude 

crítica perante os montantes atribuídos a título de indemnização, os quais muitas vezes 

são atribuídos sem se explicar o iter do seu cálculo, ou os critérios que o norteiam, 

sobretudo nos casos em que está em causa a tutela da pessoa humana. 

 

Implica ainda quebrar preconceitos em sede de linguagem jurídica, pois se é verdade 

que a palavra "indemnização” decorre do latim "retirar o dano” (por ter sido essa a 

função primordial da responsabilidade civil: ressarcir o lesado, reparando o dano), isso 

                                           
28 O primeiro autor a dedicar-se a este tema foi JÚLIO GOMES, no seu artigo "Uma função punitiva para 

a responsabilidade civil e uma função reparatória para a responsabilidade penal?", RDE, Ano XV, 1989, 

pp. 105-144. Segundo MENEZES CORDEIRO, o dano é o pressuposto essencial da responsabilidade 

civil "imprescindível para possibilitar uma construção unitária da responsabilidade civil” (Direito das 

Obrigações, 1.º volume (reimpressão da 1.ª edição, de 1980) Lisboa, AAFDL, 1990, p. 265). Mas 

reconhece a função compensatória, em caso de produção de danos não patrimoniais (chegando mesmo a 

afirmar que essa indemnização é uma verdadeira pena) e a função preventiva da responsabilidade civil no 

direito do ambiente (cfr. "Tutela do Ambiente e Direito Civil", Direito do Ambiente, INA, Lisboa, 1994, 

pp. 377 e ss., e "Direito do Ambiente, princípio da prevenção: direito à vida e à saúde - anotação ao 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 2 de Julho de 1996", ROA, Ano 56, Agosto de 1996, Lisboa, 

pp. 667-686).  
29 Vide referências expressas à necessidade de “reprovar ou castigar, no plano civilístico e com os meios 

próprios do direito privado, a conduta do agente” (STJ 08/06/99, GARCIA MARQUES, disponível em 

www.dgsi.pt e publicado no BMJ, n.º 488, Ano 1999, pp. 323 e ss.), nos seguintes acórdãos: STJ 09/01/90 

(ELISEU FIGUEIRA); STJ 07/03/91 (BALTAZAR COELHO), STJ 30/10/96 (SILVA PAIXÃO), 

disponível em www.dgsi.pt e publicado no BMJ, n.º 460, Ano 1996, pp. 444 e ss.; STJ 21/11/96 (COSTA 

SOARES); STJ 04/12/96 (SILVA PAIXÃO); STJ 17/11/98 (RIBEIRO COELHO); STJ 05/11/98 

(GARCIA MARQUES); STJ 29/06/2000 (MIRANDA GUSMÃO). 
30 Esta expressão é utilizada por PAOLO GALLO (Pene Private, cit., p. 13) e SUZANNE CARVAL (La 

responsabilité civile, cit., passim). 
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não quer dizer que um dos mais importantes institutos de Direito civil tenha de ficar 

estagnado, devendo outrossim evoluir e testar a sua capacidade de resposta perante 

novos cenários31. Esta perspectiva já ocorreu na jurisprudência e doutrina italiana (danni 

punitivi)32, francesa (intérêts e dommages punitifs)33 e espanhola (indemnizaciones 

sancionatorias ou indemnizaciones punitivas)34. 

 

Em Portugal, foi no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 14 de Maio de 

1998, que encontrámos a primeira referência expressa ao conceito indemnização 

punitiva35. Tratou-se de um caso de responsabilidade civil por danos não patrimoniais, 

decorrente da violação, por um jornalista da rádio, de direitos de personalidade de 

outrem (in casu, o direito à integridade e personalidade moral).  

 

Para além de utilizar a expressão indemnização punitiva, terminologia corajosa para a 

época, neste Acórdão defendeu-se ainda a inclusão do lucro do lesante no cálculo da 

indemnização e criticou-se a pequenez da indemnização fixada, afirmando-se que o 

Supremo Tribunal de Justiça só não aumentava tal montante, porque tal não tinha sido 

pedido pelo lesado/apelante, dando assim o sinal a futuros lesados.  

 

Pela sua extraordinária relevância, permitimo-nos transcrever algumas das suas 

elucidativas passagens: 

“Quando num programa radiofónico, ouvido por milhares de pessoas, em áreas 

metropolitanas, se sugere que alguém está envolvido em negócios suspeitos, de 

honorabilidade duvidosa, sem se adiantarem factos concretos que sustentem a suspeição, 

tudo se passando e tudo se mantendo no campo especulativo, o visado é obviamente 

atingido na sua integridade e personalidade moral; só isto, aliado à difusão do 

programa, chega para concluirmos que estamos perante um grave dano moral.  
(…)  

No caso vertente, se algo está desajustado é o montante indemnizatório. 

Na verdade, fixar um quantitativo de 500 contos para casos deste género, é algo que 

está abaixo de todos os «plafonds» aceitáveis de ressarcimento. 
Numa sociedade e num tipo civilizacional onde toda a ofensa, todo o bem, todo o produto 

e todo o interesse é redutível a uma mercadoria de referência, onde tudo tem o seu valor 

e o seu custo, as violações de direitos de cidadania e de personalidade não podem ser 

ostracizados. E se a violação se projecta ou perpetua através de um meio de 

globalização e de massa, menos ainda se compreende que os critérios de quantificação 

da ofensa se rejam por regras desadequadas. 

                                           
31 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, A Função Punitiva, cit., pp. 29-59. 
32 Ibidem, pp. 126-139. 
33 Ibidem, pp. 139-157. 
34 Ibidem, pp. 157-164. 
35 STJ 14/05/98 (NORONHA DO NASCIMENTO), Colectânea de Jurisprudência, Ano XXIII, Tomo 

III, 1998, pp. 101-105. 
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(…) e segundo supomos, já se defendeu mesmo que em certos casos os danos morais dos 

lesados devem ser quantificados, em parte, segundo os lucros advenientes para o 

lesante do teor da própria violação (posição, defendida, pensamos, em Espanha) 

consagrando a indemnização punitiva. Do que acabamos de dizer, o que se infere é tão 

só a pequenez da indemnização fixada; indemnização que não pode ser alterada para 

mais porque não houve recurso da parte interessada neste particular (sublinhado 

nosso).” 

 

Concordamos integralmente com a posição acima preconizada. Com efeito, entendemos 

que existem diversas manifestações da função punitiva da responsabilidade civil no 

nosso Código Civil, que apresentamos da seguinte forma esquemática e sintética, por 

motivos de simplicidade de exposição: 

a) A responsabilidade civil com culpa 

a.1.) A exclusão da responsabilidade com "culpa leve” (exs.: arts. 814.º, 

956.º/2/b), 957.º, 1.134.º, 1.323.º/4, 1.681.º); 

a.2.) A relevância do grau de culpa na fixação da indemnização; 

(i) Redução da indemnização em caso de negligência do lesante (art. 494.º); 

(ii) Repartição da indemnização em função da culpa dos agentes (art. 497.º/2); 

(iii) Redução ou exclusão da indemnização em caso de culpa do lesado (art. 570.º); 

b) O recurso à equidade para fixação do montante da indemnização 

b.1.) A determinação do quantum indemnizatório (arts. 494.º; 339.º/2; 489.º/1); 

b.2.) A impossibilidade de determinação dos danos; 

(i) Os danos não patrimoniais (art. 496.º); 

(ii) A impossibilidade de determinação dos danos não patrimoniais (art. 566.º/3); 

c) A geral irrelevância da causa virtual 

d) Os danos não patrimoniais 

e) A mora do devedor 

e.1.) Os danos moratórios ou danos presumidos (art. 806.º/2); 

e.2.) A inversão do risco (art. 807.º/1); 

f) As punições civis 

f.1.) Pagamento do triplo do valor dos animais que o dono da guarida chamou de 

forma fraudulenta e artificiosa (art. 1320.º/1); 

f.2.) Possibilidade de constituição de servidão de passagem mediante o 

pagamento de uma “indemnização agravada” até ao dobro da “indemnização 

normal” (art. 1552.º/2)36. 

 

                                           
36 Cfr. PAULA MEIRA LOURENÇO, “Os danos punitivos”, cit., pp. 1093-1107, e A Função Punitiva da 

Responsabilidade Civil, cit., pp. 249-315. 
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Somos actualmente confrontados com um maior número de actuações de agentes 

económicos, os quais retiram elevados lucros de actuações ilícitas, culposas e danosas, 

já que as indemnizações (reparatórias) que pagam ao lesado são sempre muito 

inferiores aos lucros auferidos, em especial quando está em causa a avaliação de danos 

não patrimoniais, de danos difusos e de danos “complexos, graves e irreversíveis”, ou 

ameaçada a tutela da pessoa humana, como veremos de seguida. 

 

2.2. A dificuldade de avaliação dos danos não patrimoniais, dos danos difusos e dos 

danos “complexos, graves e irreversíveis” 

 

Existem danos cuja natureza imaterial torna muito difícil a sua avaliação pecuniária, 

senão mesmo impossível, tais como: 

(i) Os danos não patrimoniais; 

(ii) O dano morte; 

(iii) Os danos difusos, de avaliação quase impossível, em virtude da sua ampla 

extensão, de que são exemplo paradigmático os danos ambientais. 

(iv) Os danos “complexos, graves e irreversíveis”, como tal apelidados por 

CATHERINE THIBIERGE, v. g. os danos decorrentes de catástrofes 

nucleares, sanitárias ou climatéricas37. 

 

Entendemos que o cálculo deste tipo de danos merece a maior atenção por parte do 

julgador, pois os montantes das indemnizações apurados pela jurisprudência portuguesa, 

apesar de terem vindo a aumentar, continuam a ser muito diminutos se comparados com 

a jurisprudência europeia, não se aproveitando todas as potencialidades dos critérios 

enunciados no Código Civil, mas antes variando casuisticamente, de acordo com a 

sensibilidade de cada decisor do tribunal de 1.ª instância. 

 

Com efeito, na fundamentação das decisões judiciais de 1.ª instância relativas à 

responsabilidade civil por danos não patrimoniais, a indemnização não é calculada de 

forma rigorosa. Por exemplo, não se consegue distinguir o montante que decorre do 

critério X ou Y utilizado, v. g. que o montante A se deve ao grau de culpa do agente, a 

quantia B à situação económica do agente (em especial, o lucro decorrente da conduta 

                                           
37 CATHERINE THIBIERGE, "Libres propos sur l`évolution du droit de la responsabilité  (vers un 

élargissement de la fonction de la responsabilité civile?), RTDC, n.º 3, Juillet-Septembre, 1999, p. 567. 
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ilícita e culposa), e o valor C à situação económica do lesado e, só depois, de acordo 

com a equidade, concluir-se que o montante global D resultava da soma de A, B e C.  

 

No entanto, parece-nos que importa aumentar o rigor na avaliação do dano e, 

consequentemente, no cálculo da indemnização, em especial, da indemnização 

sancionatória. 

 

2.3. O reforço da tutela da pessoa humana relativamente à actuação dos agentes 

económicos 

 

 

O problema acima enunciado agrava-se sempre que os danos não patrimoniais resultam 

da violação de direitos de personalidade, porque neste caso se coloca em causa o 

"núcleo basilar de bens pessoais juridicamente reconhecido" (MENEZES 

CORDEIRO)38, as "concretizações historicamente situadas, (...) do princípio normativo 

da tutela da personalidade" (PAIS DE VASCONCELOS)39.  

 

Movidos por um intuito puramente lucrativo, se os agentes económicos chegam à 

conclusão de que a indemnização a pagar, será inferior ao lucro (porque a indemnização 

só será paga mais tarde, no caso de condenação judicial), escolhem a violação dos 

direitos de personalidade, porque “o lucro compensa”40.  

 

Quando esses agentes económicos são os meios de comunicação social, salienta PAIS 

DE VASCONCELOS que: 

"(é) ilícita a agressão à privacidade quando o interesse que a impulsiona seja eticamente 

pouco relevante, como o simples interesse de lucro, de tiragem ou de audiência, ou 

eticamente negativo, como o sensacionalismo, a inveja, o ódio, ou os intuitos de difamar 

ou injuriar”41.  

                                           
38 MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil – Parte Geral, Tomo I, 3.ª edição, 2007, p. 204. 

Segundo este autor, as situações jurídicas de personalidade são aquelas que se prendem a bens de 

personalidade, impondo condutas que lhe digam respeito (os deveres de personalidade), ou permitindo o 

seu aproveitamento (direitos de personalidade). Os direitos de personalidade suportam uma disciplina 

objectiva: o Direito da personalidade (Personlichkeitsrecht). 
39 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 5.ª edição, Almedina, 2008, pp. 38 

e ss, e Contratos Atípicos, Colecção Teses, Almedina, Coimbra, 1995, pp. 55 e ss.. 
40 Acerca da dificuldade de quantificação do dano na violação do direito à imagem, vide, por todos, 

DAVID OLIVEIRA FESTAS, Do Conteúdo Patrimonial do Direito à Imagem, Contributo para um 

Estudo do seu Aproveitamento Consentido e Inter Vivos, policopiado, Lisboa, 2005, passim. 
41 PAIS DE VASCONCELOS, ibidem, p. 50. 
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Entendemos que só a possibilidade de punição do agente, através da condenação do 

lesante na entrega do lucro ao lesado (ou a repartição entre o lesado e o Estado, em 

partes iguais), pode prevenir e punir estas actuações baseadas na mera racionalidade 

económica, reforçando a tutela da pessoa humana, protegendo-a contra os ataques dos 

meios de comunicação sensacionalistas42. 

 

Aqui chegados, vejamos detidamente, quais os critérios de que o julgador pode lançar 

mão para calcular, de forma rigorosa, a indemnização sancionatória ou punitiva, 

contendo, sempre que tal se justifique, a punição do lesante. 

 

3. Os critérios de cálculo da indemnização sancionatória ou do montante punitivo  

 

3.1. A equidade, o grau de culpabilidade do agente, a situação económica do agente 

e do lesado, e as demais circunstâncias do caso  

 

O actual n.º 1 do art. 496.º, sob a epígrafe "(d)anos não patrimoniais”, prevê 

expressamente que: "(n)a fixação da indemnização deve atender-se aos danos não 

patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito (sublinhado nosso)”43.  

 

E o n.º 3 do mesmo preceito legal enuncia: 

- "(o) montante da indemnização será fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em 

atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no art. 494.º (sublinhado 

nosso)” – artigo 496.º/3/I parte; 

 

- “no caso de morte, podem ser atendidos não só os danos não patrimoniais sofridos 

pela vítima, como os sofridos pelas pessoas com direito a indemnização nos termos do 

número anterior” (ou seja, as pessoas elencadas no n.º 2 do artigo 496.º, a saber: o 

cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e aos filhos ou outros 

                                           
42 Cfr. MANUEL DE ANDRADE, "Esboço de um Anteprojecto de Código das Pessoas e da Família, 

BMJ, n.º 102, pp. 155-156. 
43 O Código Civil afastou a expressão "danos morais” (corrente na doutrina francesa) e adoptou a 

designação "danos não patrimoniais", que é utilizada no Código Civil alemão (§§ 253, 847, 1.300) e no 

Cit. (art. 2.059.º). Esta opção é aplaudida por ALMEIDA COSTA, que considera a expressão "danos não 

patrimoniais" mais rigorosa, por incluir "tanto os danos morais propriamente ditos (os que resultam da 

ofensa de bens ou valores de ordem moral), como os danos estéticos, os sofrimentos físicos, etc." (Direito 

das Obrigações, Almedina, p. 521, nota 1). Também PINTO MONTEIRO defende a expressão "danos 

não patrimoniais" em detrimento de "danos morais" (ainda que esta tenha por si a tradição e a simpatia 

da doutrina), por três ordens de razões: por um lado, a primeira é mais abrangente do que a segunda; por 

outro lado, faz avultar a característica essencial deste tipo de danos (ou seja, a insusceptibilidade de 

avaliação em dinheiro); "finalmente, porque é esta característica, comum a uma categoria (sob outros 

ângulos) heterogénea de danos, que suscita o problema jurídico fundamental da sua reparação" ("Sobre 

a reparação dos danos morais" " RPDC, n.º 1, 1.º ano, Setembro, 1992, p. 19). 
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descendentes; na falta destes, aos pais ou outros ascendentes; e, por último aos 

irmãos ou sobrinhos que os representem) – artigo 496.º/3/II parte. 

 

Parece-nos que da leitura do n.º 3 do art. 496.º resulta claro que a “indemnização” por 

danos não patrimoniais, (rectius, indemnização compensatória ou, noutros casos, 

indemnização punitiva) é calculada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Equidade: critério orientador de todos os restantes; 

b) Grau de culpabilidade do agente (primeiro critério previsto no artigo 494.º); 

c) Situação económica do agente (segundo critério previsto no artigo 494.º); 

d) Situação económica do lesado (terceiro critério previsto no artigo 494.º); 

e) Demais circunstâncias do caso (quarto critério previsto no artigo 494.º, o qual 

é, em rigor, uma cláusula aberta, que dá ampla liberdade à justiça do caso 

concreto, a cargo do labor jurisprudencial). 

 

Entendemos que a equidade, correspondente à justiça distributiva, é a pedra angular da 

determinação do montante da indemnização punitiva, à luz da qual todos os outros 

critérios devem ser ponderados, adaptando-se a regra ao caso concreto, de acordo com 

critérios de justiça e de igualdade. 

 

Parece-nos que tem sido esta a posição perfilhada em alguns recentes Acórdãos do 

Supremo Tribunal de Justiça, nos quais se pode ler: 

“(n)a determinação do quantum da compensação por danos não patrimoniais deve 

atender-se à culpabilidade do responsável, à sua situação económica e à do lesado, à 

flutuação do valor da moeda e à gravidade do dano, tendo em conta as lesões, as suas 

sequelas e o sofrimento físico-psíquico por ele experimentado, sob o critério objectivo da 

equidade, envolvente da justa medida das coisas, com exclusão da influência da 

subjectividade inerente a particular sensibilidade”44. 

 

Atentemos, pela sua relevância, noutros expressivos Acórdãos do Supremo Tribunal de 

Justiça relativos à determinação da indemnização por danos não patrimoniais45: 

 

STJ 11/10/2005:  
“II - O critério orientador na determinação do valor da indemnização relativa aos danos 

patrimoniais decorrentes da incapacidade para o trabalho é o da equidade, ou seja, o da 

justiça do caso concreto.  

                                           
44 Cfr. STJ 09/12/2004 - Revista n.º 2990/04; STJ 13-01-2005 - Revista n.º 4477/04; STJ 22-09-2005 - 

Revista n.º 2470/05; STJ 22-09-2005 - Revista n.º 2586/05; STJ 17-11-2005 - Revista n.º 3436/05. Estes 

Acórdãos tiveram como relator SALVADOR DA COSTA, e encontram-se disponíveis on-line em 

http://www.stj.pt. 
45 Os sumários destes Acórdãos também se encontram disponíveis on-line em http://www.stj.pt. 
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III - Procurando atingir tal objectivo, é geralmente aceite a tese jurisprudencial de que a 

indemnização pelo dano futuro da frustração de ganhos deve representar um capital produtor 

de um rendimento que se extinga no fim do previsível período da vida activa da vítima e que 

garanta as prestações periódicas correspondentes à respectiva perda de salário. 

IV - No cálculo do referido capital, à luz de um juízo de equidade, devem levar-se em conta, 

além de outros elementos, a idade do lesado à data do acidente, o tempo provável da sua vida 

activa, o salário auferido, o dispêndio relativo a necessidades próprias, a depreciação da 

moeda e, naturalmente, o grau de incapacidade (sublinhado nosso)”.46 

 

STJ 03/11/2005:  
“I - A imprecisão própria do cálculo dos danos patrimoniais futuros, em caso de IPP, é 

agravada quando o lesado é jovem, dado que o período a avaliar abarca a totalidade de um 

normal período de vida activa, mais se justificando o recurso à equidade como critério 

primordial na fixação da respectiva indemnização. 

II - Na mesma hipótese, as sequelas das lesões sofridas, vão incidir sobretudo num período de 

vida - a juventude - em que é normal ser aquele em que menos se fazem sentir os problemas de 

saúde, pelo que a indemnização dos danos não patrimoniais deve atender ao pretium 

juventutis, sendo, por isso, de a fixar, dentro do que são os parâmetros jurisprudenciais, num 

valor relativamente elevado (sublinhado nosso)”47. 

 

STJ 08/03/2005 (€ 100.000,00): 
“II - Provando-se que a Autora à data do acidente tinha 18 anos, era estudante de curso 

superior, tendo sofrido lesões que determinaram incapacidade total para qualquer tipo de 

actividade, ocupação ou trabalho e que requerem necessariamente um acompanhamento 

permanente e continuado por toda a vida (o quadro traçado é de irreversibilidade), afigura-se 

equitativo e adequado fixar a indemnização em 550.000€ (450.000€ pelos danos patrimoniais e 

100.000€ pelos não patrimoniais). 

III - A mãe da Autora, pelo dano de perda de ganho para acompanhar e assistir à sua filha, é 

lesada, apenas a ela assistindo legitimidade para pedir indemnização por esse dano 
(sublinhado nosso)”48. 

 

 

STJ 11/10/2005 (€ 100.000,00): 
“Provando-se que o Autor, à data do acidente, tinha 32 anos de idade, era um jovem saudável, 

um desportista e trabalhador incansável, tendo sofrido, em consequência do acidente, 

amputação da perda direita e ficado com uma IPP de 80%, entende-se equitativo fixar a 

indemnização por danos não patrimoniais em 100.000 € (sublinhado nosso)”49. 

 

 

STJ 19/12/2006 (€ 100.000,00): 
“I - Resultando dos factos provados que o autor, em consequência do acidente, teve perda de 

conhecimento, sofreu traumatismo crânio-encefálico, apresenta ataxia da fala, ataxia da 

marcha, com rotação externa do pé para aumentar a base de apoio, sequelas neurológicas 

irreversíveis, resultantes do traumatismo crânio-encefálico, força muscular mantida e tremor 

fino nas mãos, assim como estrabismo do olho esquerdo, padeceu de problemas de visão, esteve 

impedido de realizar com razoável autonomia as actividades da via familiar e social, ficando 

com uma incapacidade total para o desempenho da sua profissão e com 70% de incapacidade 

geral e com diplopia vertical, anda lentamente e com alguma dificuldade em manter o 

                                           
46 STJ 11/10/2005 - Revista n.º 2587/05 - 7.ª Secção (FERREIRA DE SOUSA). 
47 STJ 03/11/2005 - Revista n.º 2698/05 - 2.ª Secção (BETTENCOURT DE FARIA). 
48 STJ 08/03/2005 - Revista n.º 395/05 - 1.ª Secção (LOPES PINTO). 
49 STJ 11/10/2005 - Revista n.º 2351/05 - 6.ª Secção (RIBEIRO DE ALMEIDA). 
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equilíbrio, sente-se deprimido, angustiado e triste, necessitando ainda de fazer regularmente 

fisioterapia, reputa-se de equitativa e adequada a quantia de 100.000,00 € a título de 

indemnização pelos danos não patrimoniais que o autor sofre(u). 

II - Considerando ainda que o autor auferia, como escolhedor de vidro e por mês, cerca de 

600,00 € líquidos, fez 32 anos no ano do acidente, ficou com uma IPP de 70%, as sequelas do 

acidente incapacitaram-no de exercer a sua profissão, tendo sido reformado com uma pensão 

anual de cerca de 3.500,00 €, julga-se equitativa e ajustada a quantia de 140.000,00 € a título 

de indemnização pelos danos patrimoniais decorrentes da perda de capacidade de ganho do 

autor (sublinhado nosso)”50. 

 

 

STJ 05/05/2005 (€ 80.000,00): 
“IV - Atento o exposto, os danos morais sofridos pela autora não podem ser compensados com 

a soma de 10.000.000$00 arbitrada na 1.ª  instância, que a Relação ainda rebaixou para 

7.000.000$00, mostrando-se antes ajustada segundo a equidade, no quadro e circunstâncias 

descritas, à luz dos arts. 496.º, n.º 3, e 494.º do CC, a reparação, a esse título, de 79 807,66 €, 

correspondente a 16.000.000$00 (sublinhado nosso)”51. 

 

 

STJ 13/05/2004 (€ 75.000,00): 
“IV - Podem ser justas e adequadas as indemnizações parcelares de 50.000€ e 25.000€ 

arbitradas a título danos de natureza não patrimonial sofridos pelo lesado, se a gravidade dos 

padecimentos físicos e morais por ele suportados em consequência do evento, protraídos no 

tempo, aferida essa gravidade por padrões de carácter objectivo, tal o reclamarem, e sem que 

haja obrigatoriamente, na fixação dos respectivos cômputos, que seguir os valores 

normalmente adoptados para o dano morte (sublinhado nosso)”52. 

 

 

STJ 07/12/2005 (€ 75.000,00): 
“VII - (…) na envolvência de uma apreciação equitativa, adequado fixar a indemnização 

devida ao autor, em razão da perda de capacidade aquisitiva de rendimento de trabalho, no 

montante de 200.000 €. 
VIII – (…) reputa-se de adequada e ajustada a indemnização de 75.000 € destinada a 

compensar os danos não patrimoniais por si sofridos (arts. 494.º e 496.º do CC) - sublinhado 

nosso”53. 

 

 

STJ 02/11/2006 (€ 60.000,00): 
“IV - Os tratamentos a que a autora se sujeita provocam-lhe dores; até à data do acidente a 

autora era uma criança saudável e tinha alegria de viver; sente-se, em consequência do uso da 

prótese, inferiorizada e diminuída face às outras crianças, o que se vai acentuando à medida 

que vai crescendo e que se agravará quando atingir a fase da adolescência; a prótese terá de 

ser substituída á medida que a autora se for desenvolvendo fisicamente. 

V - Considerou-se que a menor trabalharia até aos 70 anos, cerca de 50 a 55 anos; teve-se em 

atenção o salário mínimo nacional; acresce que sempre seria previsível que a menor, pela vida 

fora conseguisse, com toda a probabilidade, um vencimento superior ao salário mínimo 

nacional. 

VI - Assim, são adequados os montantes de 110.000 € e 60.000 € fixados, respectivamente, a 

título de danos patrimoniais e danos não patrimoniais, acrescendo ainda a quantia relativa ao 

                                           
50 STJ 19/12/2006 - Revista n.º 3738/06 - 7.ª Secção (MOTA MIRANDA). 
51 STJ 05/05/2005 - Revista n.º 2182/03 - 2.ª Secção (LUCAS COELHO). 
52 STJ 13/05/2004 - Revista n.º 1185/04 - 2.ª Secção (FERREIRA DE ALMEIDA). 
53 STJ 07/12/2005 - Revista n.º 3297/05 - 7.ª Secção (FERREIRA DE SOUSA). 



 

 20      

   

  
 

custo de substituição das próteses, necessárias em virtude do desenvolvimento físico da 

autora, a liquidar em execução de sentença (sublinhado nosso)”54. 

 

 

STJ 28/09/2006 (€ 50.000,00): 
“III - Os danos não patrimoniais sofridos pela recorrente foram graves, não só pelos danos 

físicos, traumatismo torácico grave e fracturas das vértebras D5 e D6, sem lesão neurológica, 

mas também pela angústia, aflição e medo que de si se apoderaram, quando do acidente, 

devido ao seu estado e ao desconhecimento do que acontecera ao marido e filho menor, 

fixando-se a respectiva indemnização em 50.000 € (sublinhado nosso)”55. 

 

 

Atentemos agora no dano morte, em relação ao qual salientamos o aumento 

exponencial do montante atribuído, que já atingiu a quantia de € 50.000,00 como se 

constata pela leitura dos seguintes Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça: 

 

 

STJ 16/12/2004 (€ 45.000,00): 
“II - Considerando que o critério legal de fixação da compensação pela perda do direito à vida 

não prescinde da equidade no confronto do circunstancialismo envolvente, o facto de todos os 

seres humanos terem igual protecção da lei no que concerne ao direito fundamental à vida, 

importa considerar para o efeito, designadamente, a idade da vítima, a sua situação de saúde 

ou doença, a sua integração na família, na profissão, na preparação para a actividade de 

trabalho e na sociedade em geral. 

III - É adequada a compensação no montante de 45.000 €, fixada por referência ao dia 11 de 

Dezembro de 2003, pela perda do direito à vida de uma pessoa com doze anos de idade, quatro 

dias depois das lesões sofridas em acidente de viação, envolvente de culpa presumida do 

agente, ocorrido cerca de oito anos e meio antes (sublinhado nosso)”56. 

 

 

STJ 27/04/2005 (€ 50.000.00 pela perda do direito à vida; € 7.500,00 por danos não 

patrimoniais): 
“I - É adequada a atribuição efectuada pelas instâncias a título de danos não patrimoniais, de 

50.000 € pela perda do direito à vida, 7.500 € pelo dano não patrimonial sofrido pela própria 

vítima antes de falecer, 15.000 € pelo dano não patrimonial da viúva e 10.000 € pelo dano 

não patrimonial próprio de cada um dos cinco filhos (sublinhado nosso)”57. 

 
 

STJ 05/05/2005 (€ 50.000.00): 
“I - Tratando-se da violação do mais importante direito humano, sustentáculo de todos os 

restantes, justifica-se o montante de € 50.000,00 para indemnizar a supressão do direito à 

vida. 

II - Estando assente que após o embate, e antes de morrer (volvidos 45 minutos após o 

acidente), a vítima teve dores, sofreu angústias e anteviu a morte, mostra-se devida a 

indemnização a título de danos não patrimoniais, não obstante o facto de o acidentado ter 

                                           
54 STJ 02/11/2006 - Revista n.º 3559/06 - 7.ª Secção (CUSTÓDIO MONTES). 
55 STJ 28/09/2006 - Revista n.º 2477/06 - 6.ª Secção (SALRETA PEREIRA). 
56 STJ 16/12/2004 - Revista n.º 4262/04 - 7.ª Secção (SALVADOR DA COSTA). 
57 STJ 27/04/2005 - Revista n.º 728/05 - 1.ª Secção (FARIA ANTUNES). 
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ficado inconsciente após o choque, já que não ficou assente que o mesmo tenha ficado sempre 

nessa condição (sublinhado nosso)”58. 

 

 

STJ 10/11/2005 (€ 50.000.00 pela perda do direito à vida; € 20.000,00 por danos 

não patrimoniais): 
 “I - É adequada a indemnização de 49.879,79 €, destinada a reparar o direito à vida, quando 

o falecido tinha 24 anos, era activo e trabalhador, dedicando-se a uma actividade empresarial.  

II - É também adequada a indemnização de 19.951,92 €, atribuída a cada um dos pais, a título 

de reparação dos danos não patrimoniais por eles sofridos.  

III - Esta indemnização vence juros desde a citação, a menos que tenha sido objecto de 

actualização expressa (sublinhado nosso)”59. 

 

 

STJ 07/11/2006 (€ 50.000,00): 
“V - Em relação aos danos patrimoniais futuros, atendendo a que a vítima faleceu com a idade 

de 26 anos e auferia um salário líquido mensal de 1600 €, do qual as Autoras (mulher e filhas) 

dependiam, afigura-se equitativamente adequado fixar o montante daqueles em 232.000 €, com 

a consequente redução proporcional da indemnização arbitrada, conforme determinado pelo 

art. 570.º, n.º 1, do CC. 

VI - A indemnização do dano morte, atendendo a que se trata do bem jurídico supremo, um 

valor absoluto cuja compensação tem vindo a aumentar gradualmente, situa-se agora num 

patamar que raramente fica abaixo dos 50.000 €. 
VII - O sofrimento moral da vítima ante a iminência da morte nos 30 minutos decorridos após 

o acidente é uma evidência - é, por si só, um facto notório, dispensado de alegação e prova, e 

que não pode deixar de ser valorizado em sede de indemnização por danos não patrimoniais, 

cujo valor terá também redução proporcional, conforme determinado pelo art. 494.º do CC 
(sublinhado nosso)”60. 

 

 

Perante este acervo de Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal de Justiça, parece-

nos que podemos retirar algumas conclusões. 

 

Em primeiro lugar, a utilização do critério da equidade como orientador dos demais 

critérios, em conjunto com a rigorosa ponderação de todos os danos e demais 

circunstâncias do caso concreto, permitem o aumento dos montantes atribuídos 

por danos não patrimoniais (já se atingiu o montante de € 100.000), e pelo dano 

morte (ascendeu a € 50.000). 

 

Em segundo lugar, assistimos a um notável aperfeiçoamento da ponderação do 

critério relativo às “demais circunstâncias do caso concreto”, através da descrição, 

por vezes bastante minuciosa, dos danos suportados pelo lesado, de molde a permitir-

                                           
58 STJ 05/05/2005 - Revista n.º 864/05 - 2.ª Secção (NORONHA NASCIMENTO). 
59 STJ 10/11/2005 - Revista n.º 3017/05 - 2.ª Secção (MOITINHO DE ALMEIDA). 
60 STJ 07/11/2006 - Revista n.º 2873/06 - 6.ª Secção (NUNO CAMEIRA). 



 

 22      

   

  
 

lhe a atribuição de um montante justo, adequado às particularidades da situação em 

causa. 

 

Em terceiro lugar, no Acórdão de 07/11/2006, afirma-se que “(o) sofrimento moral da 

vítima ante a iminência da morte nos 30 minutos decorridos após o acidente é uma 

evidência - é, por si só, um facto notório, dispensado de alegação e prova”, o que 

constitui um importante reconhecimento da existência de danos presumidos, ou 

seja, danos que não necessitam de alegação e de prova.  

 

Em último lugar, o critério do “grau de culpabilidade do agente” continua a ser 

omitido, salvo quando se trata da negligência do lesante, servindo nessa altura para 

diminuir a indemnização, o que é de lamentar. Supomos que isto ocorre porque se está 

aplicar o artigo 494.º de forma errónea, ou seja, só para reduzir a indemnização em caso 

de negligência. Mas se isso faz sentido quando há culpa leve do agente, nada impede o 

decisor de aumentar a indemnização no caso de culpa grave do agente, porque o n.º 3 do 

artigo 496.º não manda aplicar, in totum, o disposto no artigo 494.º, mas remete tão 

somente para as circunstâncias previstas no artigo 494.º, entre elas, o grau de 

culpabilidade do agente. 

 

Dito isto, coloca-se a questão de saber se o grau de culpabilidade do agente, sendo 

um critério previsto no Código Civil, não pode ser utilizado pelo julgador para 

aumentar o montante da indemnização atribuída ao lesado para punir o agente, à 

semelhança dos punitive damages anglo-saxónicos (já que o art. 494.º permite 

expressamente diminui-lo). 

 

Entendemos que isso é possível, pois, por um lado, nenhuma norma jurídica proíbe a 

ponderação da culpa grave do agente para efeitos de aumento do montante da 

indemnização. 

 

E, por outro lado, parece-nos razoável que o julgador o faça para calcular o montante 

a atribuir por danos não patrimoniais, sempre que esteja em causa a tutela de 

situações jurídicas de personalidade, maxime quando se coloca em causa direitos de 

personalidade. 
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Com efeito, no ordenamento jurídico português, a tutela civil da personalidade decorre 

do princípio geral da personalidade, consagrado no art. 70.º do Código Civil, do qual 

decorre um direito geral de personalidade (RABINDRANATH CAPELO DE 

SOUSA)61, física e moral62, que não se esgota no elenco dos chamados direitos de 

personalidade, como bem reconheceu o nosso Tribunal Constitucional63.  

 

Como se sabe, o direito à vida ou à integridade física não se encontram especificamente 

previstos nos arts. 71.º a 80.º, mas devem considerar-se abrangidos pelo princípio da 

tutela geral da pessoa humana (art. 70.º), pois não há dúvida de que recaem sobre bens 

pessoalíssimos e, são direitos fundamentais, ao abrigo dos arts. 24.º e 25.º da CRP. 

 

Relembremos ainda que o n.º 1 do art. 26.º da CRP, sob a epígrafe "(o)utros direitos 

pessoais", prevê "os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 

palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra 

quaisquer formas de discriminação”64.  

 

Ora, é precisamente atendendo à relevância dos bens jurídicos abrangidos pelo 

princípio da tutela geral da pessoa humana que defendemos o aumento da 

indemnização em caso de culpa grave do lesante, sendo admissível a condenação do 

lesante num montante punitivo, que visa sancioná-lo. Esta ponderação da culpa 

grave do agente deve ser feita no âmbito de um critério geral orientador: a 

equidade.  

 

                                           
61A génese e a evolução da tutela geral da personalidade foi sintetizada por RABINDRANATH CAPELO 

DE SOUSA, que concebe a tutela jurídica da personalidade como um direito geral de personalidade e 

articula-o com os direitos especiais de personalidade (O Direito Geral de Personalidade, Coimbra, 

Coimbra Editora, 1995, pp. 27-95, 557 e ss.). 
62 Um recente Ac. RPt afirmava que "a personalidade moral é a matriz de todos os direitos de 

personalidade aí se inscrevendo o direito à saúde, à honra e à consideração, à intimidade da vida 

privada, à inviolabilidade do domicílio, ao sossego, ao repouso, ao sono, a um ambiente de vida humano 

e sadio e ecologicamente equilibrado" (CJ, 1999, Tomo II, p. 177). 
63 O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 6/84, de 18 de Janeiro, reconheceu a existência de um direito 

geral de personalidade. 
64 Em anotação a este preceito constitucional, ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO e MÁRIO JOÃO 

FERNANDES esclarecem que o direito ao desenvolvimento da personalidade é uma decorrência do 

princípio da dignidade da pessoa humana, e pode ramificar-se em dois segmentos: "um relativo ao ser e 

outro relativo ao ser social. A formação da personalidade do indivíduo não deve, por exemplo, ser 

impedida no momento da formação, ou discriminada no da exteriorização social" (Comentário à IV 

Revisão Constitucional, Lisboa, AAFDL, 1999, p. 111). 
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Este entendimento é preconizado na doutrina francesa por SUZANNE CARVAL, que 

defende a aplicação de punições em sede de responsabilidade civil (condamnations 

punitives), com o objectivo de assegurar a protecção de liberdades e direitos 

imateriais65.  

 

Segundo esta autora, em caso de violação do direito à reserva da vida privada por 

um meio de comunicação social, deve aplicar-se ao agente uma sanção, calculada de 

acordo com dois tipos de critérios: 

a) Critérios objectivos - a publicação da sentença condenatória, o pagamento 

simbólico de um euro ou a restituição dos lucros obtidos com a venda do jornal; 

b) Critérios subjectivos, em função do grau de culpa do agente (e.g. o 

pagamento de um montante punitivo semelhante aos punitive damages). 

 

Parece-nos que a aplicação desse montante punitivo é possível à luz da nossa ordem 

jurídica, tendo em conta o dolo ou a culpa grave do agente, e ainda porque o n.º 2 do 

artigo 70.º assim o permite, como explicitaremos de seguida. 

 

 

3.2. As providências adequadas às circunstâncias do caso  

 

Ao abrigo do n.º 2 do art. 70.º "(i)ndependentemente da responsabilidade civil a que haja 

lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às 

circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da 

ofensa já cometida”. 

 

Como observa PAIS DE VASCONCELOS, "(q)uanto à natureza e conteúdo das 

providências, a lei diz apenas que serão «as adequadas às circunstâncias do caso». 

Deixa-se assim uma larguíssima margem de liberdade ao Juiz a quem forem 

requeridas”66.  

 

Ora, dentro dessa margem de liberdade, o juiz pode atribuir ao lesado um 

montante punitivo, atento o bem jurídico em causa, à semelhança dos punitive 

damages anglo-saxónicos. 

                                           
65 Cfr. SUZANNE CARVAL, op. cit., pp. 291 e ss.. 
66 PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral, cit., p. 41. 
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Antecipamos a seguinte crítica: o n.º 2, do art. 70.º, começa por enunciar 

"(i)ndependentemente da responsabilidade civil a que haja lugar (...)", ou seja, a 

aplicação desse montante punitivo já não se basearia na responsabilidade civil. No 

entanto, parece-nos que esse montante não se fundaria na função reparatória da 

responsabilidade civil (aquela em que o legislador estava a pensar em 1966), mas antes 

na sua função punitiva, já que o montante seria atribuída ao lesado, independentemente 

do dano por este sofrido, logo, visaria punir o lesante, e prevenir condutas idênticas, 

contribuindo para o reforço da tutela da pessoa humana. 

 

Em suma, esta solução pode fundar-se no disposto no n.º 2 do art. 70.º, desde que a 

referência à responsabilidade civil seja interpretada como reportando-se à função 

reparatória (única reconhecida aquando da elaboração do Código Civil de 1966), e 

procedendo-se à interpretação actualista do preceito, permitindo que a expressão "as 

providências adequadas às circunstâncias do caso” permita ao lesado pedir a 

condenação num montante punitivo, em especial quando se colocam em causa 

valores e bens jurídicos tão importantes como os atinentes à tutela pessoa humana. 

 

 

3.3. O lucro do lesante 

 

Segundo a perspectiva clássica da responsabilidade civil, esta não permite a restituição 

do lucro obtido pelo agente na decorrência da sua actuação, porque o lucro do agente é 

uma vantagem obtida com a sua actuação (e não um dano do lesado).  

 

Porém, resulta da análise económica do Direito (law and economics) que as opções da 

conduta humana e das pessoas colectivas são enformadas por postulados de ordem 

económica. Se o agente compara o quantum indemnizatório com o lucro que 

previsivelmente lhe advirá da violação da norma, e conclui que a indemnização será 

inferior (a qual só terá de pagar mais tarde, se o lesado intentar uma acção judicial), 

escolherá a violação da norma jurídica. 

 

É isso mesmo que acontece no fabrico de produtos perigosos ou defeituosos (v.g. o caso 

Grimshaw v. Ford Motor Co.), no "curto-circuito do contrato” (v.g. o caso Midler v. 



 

 26      

   

  
 

Ford Motor Co..) e na violação dos direitos de personalidade pelos meios de 

comunicação de massa. 

 

É por isso que alguma doutrina e jurisprudência de alguns países de Direito Continental 

tem vindo a defender a condenação do agente no pagamento de montantes punitivos, 

semelhantes aos punitive damages, com o escopo de punir o autor do ilícito e evitar a 

repetição de condutas, ponderando-se o lucro auferido pelo lesante. 

 

Assim, em França, desde meados do século XX que BORIS STARCK defende que se 

o agente tiver ficado com um benefício igual ou superior ao prejuízo do lesado, a 

indemnização civil satisfaz a função de garantia da responsabilidade civil (repara o 

dano), mas deve incluir-se todo o lucro obtido pelo agente, para satisfazer a função 

de pena privada67.  

 

Este entendimento tem sido acolhido pela jurisprudência francesa, a qual permite a 

flexibilização da prova dos danos sofridos e atende a critérios que nada têm a ver com a 

reparação dos danos, os quais originam o aumento do montante atribuído ao lesado, 

manifestando assim a função punitiva da responsabilidade civil. 

 

Recentemente, SUZANNE CARVAL tem vindo a defender a aplicação de punições 

em sede de responsabilidade civil (condamnations punitives), para assegurar a 

moralização da ordem económica, atentas as violações à integridade física 

decorrentes da fabricação de produtos perigosos ou defeituosos.  

 

E, uma vez mais, sustenta a necessidade de a responsabilidade civil permitir a 

restituição dos lucros ilícitos obtidos pelo agente, à semelhança do que acontece nos 

países de Direito anglo-saxónico68. 

 

De igual modo, a jurisprudência italiana tem aumentado o montante das 

indemnizações sancionatórias ou punitivas por danos não patrimoniais por violação dos 

                                           
67 Cfr. BORIS STARCK, Éssai sur la théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double 

fonction de garantie et de peine privée, Paris, Librairie Rodstein,1947, pp. 416 e ss. 
68 Cfr. SUZANNE CARVAL, op. cit. pp. 159 e ss. e 271 e ss. 
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direitos de personalidade pelos meios de comunicação, maxime quando estão em causa 

o direito à honra, à imagem e à privacidade69.  

 

Na doutrina espanhola, GUILARTE GUTIÉRREZ defende a necessidade de a 

indemnização não se ater apenas à reparação do dano sofrido pelo lesado, mas antes 

englobar os lucros obtidos pelo agente, seja através da expansão da responsabilidade 

civil aquiliana, seja pelo enriquecimento sem causa (desde que neste instituto o 

enriquecimento deixe de estar limitado pelo empobrecimento do lesado)70.  

 

Relembremos ainda que a partir dos dois casos decididos pela jurisprudência alemã 

relativamente à PRINCESA CAROLINA DO MÓNACO, acima mencionados, o 

BGH, nos casos de utilização do direitos à imagem de conhecidas personalidades, sem 

sua autorização, para fins publicitários, atende ao lucro obtido pelo agente, sempre 

que este é superior à compensação, ou ao preço da licença (Lizenzanalogie), que se 

estima atribuir ao lesado. 

 

Perante estes exemplos, parece-nos que a indemnização sancionatória deve incluir o 

lucro do lesante, o qual poderá ser apurado a partir dos registos contabilísticos da 

pessoa colectiva em causa.  

 

Questão diferente é a de saber a quem o lucro deve ser atribuído: ao lesado, ao Estado, 

ou repartido entre o lesado e o Estado.  

 

Entendemos que o lucro deve ser integralmente entregue ao lesado, o qual tem o 

impulso processual inicial, salvo se for criado um Fundo de Garantia que tenha por 

objectivo suportar os montantes indemnizatórios a pagar aos lesados, sempre que o 

lesante não tiver bens penhoráveis, caso em que entendemos que o lucro deverá ser 

repartido, em partes iguais, entre o lesado e o Estado. 

                                           
69 Cfr. PAOLO GALLO, op. cit., pp. 83 e ss., maxime 129-148.  
70 GUILARTE GUTIÉRREZ, "La Superacion del Empobrecimento de la Victima",  cit., pp. 1032 e ss.. 
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4. Breves conclusões 

 

A jurisprudência portuguesa já reconheceu expressamente a função punitiva da 

responsabilidade civil ou, se preferirmos, a existência de uma indemnização 

sancionatória ou punitiva, sendo de destacar, os seguintes Acórdãos do Supremo 

Tribunal de Justiça: 

 

STJ 30/10/96: a indemnização por danos não patrimoniais reveste uma natureza 

mista, pois "visa reparar, de algum modo, mais do que indemnizar os danos sofridos pela 

pessoa lesada", não lhe sendo estranha, porém, "a ideia de reprovar ou castigar, no plano 

civilístico e com os meios próprios do direito privado, a conduta do agente”71; STJ 

21/11/96: salienta o recurso à equidade e a "a ideia de reprovação do responsável”72; 

STJ 04/12/96: volta a referir que "a concessão da indemnização (...) funciona como 

reparação e como castigo”73; STJ 14/05/98: “segundo supomos, já se defendeu mesmo 

que em certos casos os danos morais dos lesados devem ser quantificados, em parte, 

segundo os lucros advenientes para o lesante do teor da própria violação (posição, 

defendida, pensamos, em Espanha) consagrando a indemnização punitiva.74; STJ 

05/11/98: afirma que "o normativo previsto no artigo 496.º do Código Civil tem, não só 

por finalidade compensar o lesado, mas também sancionar a conduta do lesante”75; STJ 

17/11/98: reitera que "(o)s factores referidos no artigo 494.º do CC apontam, no seu 

conjunto, para um duplo objectivo: o da reparação dos danos causados e o da sanção ou 

reprovação do agente”76; STJ 08/06/99: esclarece que o dano estético merece ser 

compensado, por causar danos não patrimoniais, e que a quantia a atribuir, "para 

responder actualizadamente ao comando do artigo 496.º do C. Civil e constituir uma 

efectiva possibilidade compensatória, tem de ser significativa, viabilizando um lenitivo 

para os danos suportados e, porventura, a suportar, pelo que não pode ser miserabilista” 

- e reafirma de novo que essa compensação “deve proporcionar uma satisfação ao 

lesado, para que possa assumir a sua natureza mista e, consequentemente, reparar os 

danos sofridos pelo lesado e reprovar ou castigar, no plano civilístico e com os meios 

próprios do direito privado, a conduta do agente”77; STJ 29/06/2000: neste recente 

acórdão, conclui-se que "(a) circunstância da lei mandar atender à situação económica 

quer do lesante quer do lesado vem a significar que essa indemnização reveste uma 

natureza acentuadamente mista: visa compensar, de algum modo, os danos sofridos pela 

pessoa lesada e visa, ainda, reprovar a conduta do agente”, louvando-se na doutrina de 

ANTUNES VARELA (sublinhado nosso).78 

 

                                           
71 STJ 30/10/96 (SILVA PAIXÃO), disponível em www.dgsi.pt e publicado no BMJ, n.º 460, Ano 1996, 

pp. 444 e ss.. 
72 STJ 21/11/96 (COSTA SOARES). 
73 STJ 04/12/96 (SILVA PAIXÃO). 
74 STJ 14/05/98 (NORONHA DO NASCIMENTO), Colectânea de Jurisprudência, Ano XXIII, Tomo 

III, 1998, pp. 101-105. 
75 STJ 05/11/98 (GARCIA MARQUES). 
76 STJ 17/11/98 (RIBEIRO COELHO). 
77 STJ 08/06/99 (GARCIA MARQUES), disponível em www.dgsi.pt e publicado no BMJ, n.º 488, Ano 

1999, pp. 323 e ss.. 
78 STJ 29/06/2000 (MIRANDA GUSMÃO). 
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No nosso ordenamento jurídico, a dificuldade de avaliação dos danos não patrimoniais, 

danos difusos e dos danos “complexos, graves e irreversíveis”, possibilita a obtenção 

de lucro por parte dos meios de comunicação, dos fabricantes de produtos perigosos e 

dos agentes causadores de danos ambientais ou ecológicos, entre outros, os quais pagam 

diminutas indemnizações em sede de responsabilidade civil.  

 

Parece-nos que o desafio que se coloca ao julgador é claro: calcular a indemnização 

sancionatória ou punitiva de forma rigorosa, razão pela qual nos detivemos na análise 

dos critérios que a nosso ver, podem nortear esse cálculo, a saber: 

a) A equidade, o grau de culpabilidade do agente, a situação económica do 

agente e do lesado, e as demais circunstâncias do caso, previstos no artigo 

496.º; 

b) As providências adequadas às circunstâncias do caso, nos termos do n.º 2 

do artigo 70.º; 

c) O lucro do lesante. 

 

Se o julgador fizer bom uso destes critérios, estará a contribuir para: 

a) O aperfeiçoamento do método de cálculo da indemnização por danos não 

patrimoniais, danos difusos ou danos “complexos, graves e irreversíveis”; 

b) O reforço da tutela da pessoa humana relativamente à violação dos direitos de 

personalidade pelos meios de comunicação social sensacionalistas; 

c) A prevenção e punição do produtor que, à semelhança do fabricante do 

exploding Pinto, prefere pagar indemnizações a eliminar os defeitos 

encontrados79; 

d) A prevenção e punição do poluidor, em sede de responsabilidade ambiental.  

 

                                           
79 Em especial se existir violação por parte do agente de deveres (de segurança) no tráfico 

(Verkehrssicherungspflicht) - na terminologia de MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Contrato e 

deveres de protecção, Coimbra, 1994, p. 163 -, também apelidados de deveres de prevenção do perigo, 

v.g. os deveres destinados a possibilitar ao ameaçado enfrentar o perigo (p. ex. os deveres de aviso) e os 

deveres na escolha criteriosa de pessoas que lidem com o perigo e de vigilância, pois neste âmbito ainda 

se vislumbrava a culpa do agente, sob a forma de negligência  (cfr. MENEZES CORDEIRO, Da Boa fé 

no Direito Civil, II  volume, Coimbra, Lisboa, 1985, p. 832). Note-se que o regime jurídico da 

responsabilidade do produtor não pretende substituir o disposto nos arts. 913.º e ss. do Código Civil, pois 

como bem salienta ROMANO MARTINEZ, trata-se de uma nova responsabilidade, que se pode cumular 

com a responsabilidade delitual ou contratual (cfr. ROMANO MARTINEZ, Direito das Obrigações 

(Parte Especial) - Contratos, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2001, p. 148). 
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E desta forma, assistiremos ao aumento das actuais indemnizações, porque a 

indemnização sancionatória ou punitiva inclui uma componente punitiva do lesante, 

atento: 

a) O dolo ou a culpa grave do lesante; 

b) O lucro decorrente da actividade danosa, prevendo-se a sua entrega ao lesado e 

ao Estado, em partes iguais, evitando-se o enriquecimento injusto do lesante, 

designadamente através do contractual bypass. 

 

Antecipamos duas pertinentes críticas que têm sido feitas relativamente ao sistema 

anglo-saxónico: a indeterminação dos punitive damages e o despropositado 

enriquecimento do lesado. 

 

Em resposta a estas observações, entendemos que estes problemas não se colocam no 

sistema judicial português, pois por um lado, os elevados punitive damages do sistema 

anglo-saxónico decorrem da análise feita pelo júri, quase sempre sem preparação 

técnico-jurídica, e permeável ao desempenho dos advogados (por vezes, algo teatral).  

 

Ora, como no sistema português o montante punitivo é calculado pelo juiz, esse riso 

não existe, sendo antes de confiar no seu bom senso (na senda de outras iniciativas 

legislativas, onde a resposta do julgador tem sido muito positiva)80. 

 

Deste modo, mantemos uma das grandes vantagens da indeterminação do 

montante da indemnização punitiva, que reside precisamente na impossibilidade 

de o lesante saber, antecipadamente, qual a quantia que terá de pagar como 

montante punitivo, impedindo-o assim de fazer uma escolha baseada no raciocínio 

puramente económico, nos termos acima referidos (originando, em especial, o 

contractual bypass). 

 

Por outro lado, tendo em vista evitar o enriquecimento do lesado (pois nalguns países 

anglo-saxónicos este chega a receber elevadíssimos montantes, equivalentes a prémios 

                                           
80 Referimo-nos ao reforço dos poderes do juiz na gestão processual prevista no Regime Processual Civil 

Experimental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de Junho (acerca deste regime, v. PAULA 

MEIRA LOURENÇO, “Regime Processual Civil Experimental – Simplificação e Gestão Processual”, 

obra colectiva organizada pela Direcção-Geral da Política de Justiça, CEJUR, Coimbra Editora, Coimbra, 

Março, 2008, pp. 81-97, e “As medidas de descongestionamento dos tribunais tomadas entre 2005 e 

2008”, Revista Interface Administração Pública – Anuário 2008, pp. 90-97, disponível em 

http://www.algebrica.pt/_files/050920081344.pdf). 
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de "lotaria”), propomos a repartição do montante punitivo, em partes iguais, entre o 

lesado e um Fundo de Garantia, a criar tendo em vista assegurar o pagamento de 

indemnizações, sempre que os lesantes não sejam proprietários de bens penhoráveis. 

 

E desta forma, a indemnização sancionatória (função punitiva) passaria a financiar esse 

Fundo de Garantia, contribuindo dessa forma para a socialização do dano (função 

reparatória), aliando-se a socialização do lucro à socialização do dano.  

 

Se este Fundo de Garantia não for criado, sugerimos que o lucro do lesante seja 

atribuído na totalidade ao lesado, tendo em vista puni-lo, “de modo a obviar a que o 

ilícito do lesante seja sempre o chamariz para o seu próprio lucro” (NORONHA DO 

NASCIMENTO)81. 

 

                                           
81 NORONHA DO NASCIMENTO, Discurso do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, proferido na 

tomada de posse do Presidente do Tribunal da Relação do Porto - dia 18 de Junho de 2007 (disponível em 

http://www.stj.pt).  

http://www.stj.pt/

