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PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS 

(ART. 6º, INC. VI, DA LEI 8.078/1990).  

OS DANOS REPARÁVEIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
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No que concerne à responsabilidade civil na ótica 

consumerista, o regramento fundamental é a reparação 

integral dos danos, que assegura aos consumidores as 

efetivas prevenção e reparação de todos os danos 

suportados, sejam eles materiais ou morais, individuais, 

coletivos ou difusos. 
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Em um primeiro momento, se existirem danos materiais no 

caso concreto, nas modalidades de danos emergentes – o 

que efetivamente se perdeu –, ou lucros cessantes – o que 

razoavelmente se deixou de lucrar –, o consumidor terá 

direito à reparação integral, sendo vedado qualquer tipo de 

tarifação ou tabelamento, previsto por lei, entendimento 

jurisprudencial ou convenção internacional. 
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Nessa linha, conforme o Enunciado n. 550 do CJF/STJ, 
aprovado na VI Jornada de Direito Civil, em 2013, 
 
 “a quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais 
não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”.  
 
Obviamente, tal linha de pensar tem plena incidência para 
as relações jurídicas de consumo. 
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De uma mesma situação danosa terá o consumidor direito à 
reparação por danos morais, aqueles que atingem seus 
direitos da personalidade.  
 
Não se pode esquecer que a Súmula 37 do STJ admite a 
cumulação, em uma mesma ação, de pedido de reparação 
de danos materiais e morais, decorrentes do mesmo fato, o 
que tem plena aplicação às relações de consumo. 
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Ato contínuo, deve-se atentar para o fato de que, para a 
jurisprudência superior, o dano estético constitui uma 
terceira modalidade de dano, separável do dano moral, 
cabendo do mesmo modo indenização por tais prejuízos.  
 
Estabelece a Súmula 387 do STJ que é perfeitamente 
possível a cumulação de danos estéticos e danos morais. 
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O entendimento parece ser o mais correto, em 
prol da tendência de ampliação de novas categorias de 
danos. Em reforço, no dano estético há uma lesão a mais à 
personalidade, à dignidade humana.  
 
Como exemplo da presença de dano estético em relação de 
consumo, cite-se a hipótese de erro médico em cirurgia 
plástica estética, subsumindo-se plenamente ao Código do 
Consumidor (nesse sentido: STJ – REsp 236.708/MG – 
Quarta Turma – Rel. Des. Conv. Carlos Fernando Mathias – j. 
10.02.2009 – DJe 18.05.2009). 
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Além dos danos individuais, representando notável avanço, 

o Código de Defesa do Consumidor admite expressamente 

no seu art. 6º, inc. VI, a reparação de danos morais 

coletivos e dos danos difusos, categorias que merecem ser 

aqui diferenciadas para aprofundamentos posteriores. 
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Anote-se que a conclusão a respeito da reparação desses 
danos é a mesma no âmbito civil, conforme se depreende 
do Enunciado n. 456, da V Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, evento de 2011:  
 
“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”. 
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O dano moral coletivo é modalidade de dano que atinge, ao 
mesmo tempo, vários direitos da personalidade, de pessoas 
determinadas ou determináveis (danos morais somados ou 
acrescidos).  
 
Deve-se compreender que os danos morais coletivos 
atingem direitos individuais homogêneos e coletivos em 
sentido estrito, em que as vítimas são determinadas ou 
determináveis.  
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Por isso, a indenização deve ser destinada para elas, as 
vítimas concretas do evento. Serve como inspiração para tal 
dedução o art. 81 do CDC.  
 
Pela norma, os interesses ou direitos individuais 
homogêneos são os decorrentes de origem comum, sendo 
possível identificar os direitos dos prejudicados. Já os 
interesses ou direitos coletivos em sentido estrito são os 
transindividuais e indivisíveis, de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base. 
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Em sede de jurisprudência superior – apesar de algumas 
resistências –, o principal julgado que admitiu a reparação 
dos danos morais coletivos foi prolatado pela Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça no famoso caso das 
pílulas de farinha.  
 
O Tribunal entendeu por bem indenizar as mulheres que 
tomaram as citadas pílulas e vieram a engravidar, o que não 
estava planejado. A indenização foi em face da empresa 
Schering do Brasil, que fornecia a pílula anticoncepcional 
Microvlar, presente na decisão uma apurada análise da 
extensão do dano em relação às consumidoras. 
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A longa ementa da decisão merece ser aqui 
transcrita, para as devidas reflexões: 

 
“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’. 
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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. 
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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.  
 
A ação civil pública demanda atividade probatória 
congruente com a discussão que ela veicula; na presente 
hipótese, analisou-se a colocação ou não das consumidoras 
em risco e responsabilidade decorrente do desrespeito ao 
dever de informação. 
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Quanto às circunstâncias que envolvem a hipótese, o TJSP 
entendeu que não houve descarte eficaz do produto-teste, 
de forma que a empresa permitiu, de algum modo, que tais 
pílulas atingissem as consumidoras.  
 
Quanto a esse ‘modo’, verificou-se que a empresa não 
mantinha o mínimo controle sobre pelo menos quatro 
aspectos essenciais de sua atividade produtiva, quais 
sejam: 
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a) sobre os funcionários, pois a estes era permitido entrar e 

sair da fábrica com o que bem entendessem;  
 
b) sobre o setor de descarga de produtos usados e/ou 
inservíveis, pois há depoimentos no sentido de que era 
possível encontrar medicamentos no ‘lixão’ da empresa;  
 
c) sobre o transporte dos resíduos; e  
 
d) sobre a incineração dos resíduos.  
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E isso acontecia no mesmo instante em que a empresa se 
dedicava a manufaturar produto com potencialidade 
extremamente lesiva aos consumidores.  
 

Em nada socorre a empresa, assim, a alegação de que, até 
hoje, não foi possível verificar exatamente de que forma as 
pílulas-teste chegaram às mãos das consumidoras. 
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O panorama fático adotado pelo acórdão recorrido mostra 
que tal demonstração talvez seja mesmo impossível, porque 
eram tantos e tão graves os erros e descuidos na linha de 
produção e descarte de medicamentos, que não seria 
hipótese infundada afirmar-se que os placebos atingiram as 
consumidoras de diversas formas ao mesmo tempo.  
 
A responsabilidade da fornecedora não está condicionada à 
introdução consciente e voluntária do produto lesivo no 
mercado consumidor. 
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Tal ideia fomentaria uma terrível discrepância entre o nível 
dos riscos assumidos pela empresa em sua atividade 
comercial e o padrão de cuidados que a fornecedora deve 
ser obrigada a manter.  
 
Na hipótese, o objeto da lide é delimitar a responsabilidade 
da empresa quanto à falta de cuidados eficazes para 
garantir que, uma vez tendo produzido manufatura 
perigosa, tal produto fosse afastado das consumidoras. 
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A alegada culpa exclusiva dos farmacêuticos na 
comercialização dos placebos parte de premissa fática que é 
inadmissível e que, de qualquer modo, não teria o alcance 
desejado no sentido de excluir totalmente a 
responsabilidade do fornecedor.  
 
A empresa fornecedora descumpre o dever de informação 
quando deixa de divulgar, imediatamente, notícia sobre 
riscos envolvendo seu produto, em face de juízo de valor a 
respeito da conveniência, para sua própria imagem, da 
divulgação ou não do problema. 
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Ocorreu, no caso, uma curiosa inversão da relação entre 
interesses das consumidoras e interesses da fornecedora:  
 
Esta alega ser lícito causar danos por falta, ou seja, permitir 
que as consumidoras sejam lesionadas na hipótese de 
existir uma pretensa dúvida sobre um risco real que 
posteriormente se concretiza, e não ser lícito agir por 
excesso, ou seja, tomar medidas de precaução ao primeiro 
sinal de risco. 
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O dever de compensar danos morais, na hipótese, não fica 
afastado com a alegação de que a gravidez resultante da 
ineficácia do anticoncepcional trouxe, necessariamente, 
sentimentos positivos pelo surgimento de uma nova vida, 
porque o objeto dos autos não é discutir o dom da 
maternidade.  
 
Ao contrário, o produto em questão é um anticoncepcional, 
cuja única utilidade é a de evitar uma gravidez. 
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A mulher que toma tal medicamento tem a intenção de 
utilizá-lo como meio a possibilitar sua escolha quanto ao 
momento de ter filhos, e a falha do remédio, ao frustrar a 
opção da mulher, dá ensejo à obrigação de compensação 
pelos danos morais, em liquidação posterior.  
 
Recurso especial não conhecido”  
 
(STJ – Resp 866.636/SP – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy 
Andrighi – j. 29.11.2007 – DJ 06.12.2007, p. 312). 
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Três são as conclusões do julgado que merecem ser 
destacadas.  
 
A primeira é a de que o PROCON, como entidade de defesa 
dos consumidores, tem legitimidade para defesa de direitos 
individuais homogêneos com clara repercussão social.  
 
A segunda, que mais nos interessa, é no sentido de que os 
danos morais podem ser coletivos e não só individuais, o 
que é claro pela simples leitura do art. 6º, inc. VI, da Lei 
8.078/1990.  
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A terceira conclusão é a de que as mulheres que 
engravidaram sofreram lesões à personalidade diante de 
uma situação não esperada ou não planejada.  
 
Assim, obviamente, não é o nascimento do filho que causa o 
dano moral, mas sim a frustração de uma opção pessoal.  
 
Perfeitas são todas as conclusões desse exemplar acórdão, 
que merece o devido estudo por todos os operadores do 
Direito. 
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A respeito do dano difuso, pode ele ser visualizado como 
um dano social.  
 
Para Antônio Junqueira de Azevedo, os danos sociais “são 
lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por 
rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a 
respeito da segurança – quanto por diminuição na 
qualidade de vida”. 
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Na esteira dos ensinamentos do jurista, constata-se que 
tais prejuízos podem gerar repercussões materiais ou 
morais, o que os diferencia dos danos morais coletivos, pois 
os últimos são apenas extrapatrimoniais.  
 
Os danos sociais decorrem de condutas socialmente 
reprováveis ou comportamentos exemplares negativos, 
como quer o próprio Junqueira de Azevedo. 
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Pois bem, os danos sociais são difusos, pois envolvem 
situações em que as vítimas são indeterminadas ou 
indetermináveis, nos termos do art. 81, parágrafo único, 
inc. I, do CDC, segundo o qual são interesses ou direitos 
difusos os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato.  
 
Como não é possível determinar quais são as vítimas, a 
indenização deve ser destinada para um fundo de proteção 
– de acordo com os direitos atingidos 
–, ou mesmo para uma instituição de caridade, a critério do 
juiz 
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DANOS MORAES 
COLETIVOS 

DANOS SOCIAIS OU 
DIFUSOS 

Atingem vários direitos da 
personalidade, direitos 

individuais homogêneos de 
coletivos em sentido 

estrito – vítima 
determinadas ou 
determináveis. 

Indenização e destinada 
para as próprias vítimas. 

Causam um rebaixamento 
no nível de vida da 

coletividade (Junqueira). 
Direitos difusos – vítimas 

indeterminadas. 
Toda sociedade é vítima da 

conduta. 
Indenização para um fundo 

de proteção ou instituição de 
caridade. 
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Esclareça-se que não há qualquer óbice para a cumulação 
dos danos morais coletivos e dos danos sociais ou difusos 
em uma mesma ação.  
 
Isso foi reconhecido pela Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 
1.293.606/MG, em setembro de 2014. Conforme o Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão, “as tutelas pleiteadas em 
ações civis públicas não são necessariamente puras e 
estanques.  
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