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RESUMO:   
 
O presente artigo busca conceituar o dano moral reflexo e identificar quem tem legitimidade para pleiteá-lo. Ante a 
omissão do legislador, coube a doutrina e a jurisprudência tratar do assunto. Sendo assim, é necessário conceituar 
alguns pontos chaves a fim de se criar o liame causal entre o lesado direto e o lesado reflexo, para conseguir provar a 
responsabilidade de indenizar o dano causado. A simples frustação pelo fato da vítima direta ter sofrido um dano, não 
enseja o dano moral reflexo, é necessário a comprovação da dor sofrida e ter convivência próxima e constante. Baseado 
nesse contexto, afirma-se que o dano moral reflexo é aquele que atinge o direito personalíssimo de alguém, sem que a 
ação tenha sido direcionada a este indivíduo, mas sim, a pessoa com quem ele tenha um estreito vínculo afetivo. Para 
materializar este estudo, a forma de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, a qual foi utilizado de categorias teóricas e 
dados que já foram trabalhados por outros pesquisadores, devidamente registrados e, também, através de julgados, com 
a finalidade de visualizar o estado atual da arte nos tribunais pátrios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dano moral reflexo. Nexo causal. Prova do dano. 

 
 

AN ANALYSIS OF REFLEXUAL MORAL DAMAGE 

 
 
ABSTRACT:  
 
The present article seeks to conceptualize the reflex moral damage and identify who has the legitimacy to plead it. 
Before the omission of the legislator, it was the doctrine and the jurisprudence to deal with the subject. Therefore, it is 
necessary to conceptualize some key points in order to create the causal link between the direct victim and the injured 
reflex, to be able to prove the responsibility to indemnify the damage caused. The simple frustration of the fact that the 
direct victim has suffered damage, does not provoke the reflex moral damage, it is necessary to prove the pain suffered 
and to have close and constant coexistence. Based on this context, it is affirmed that the reflex moral damage is that 
which affects the very personal right of someone, without the action was directed to this individual, but rather the 
person with whom he has a close affective bond. In order to materialize this study, the form of research used was the 
bibliographical one, which was used of theoretical categories and data that were already worked by other researchers, 
duly registered, and also, through judgments, with the purpose of visualizing the current state of the art in the country 
courts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo irá tratar da responsabilidade civil, abordando o dano moral reflexo. Sua 

presença no direito é de longa data. No período transato da história a vítima ou seus sucessores 

eram responsáveis por reparar o dano causado pelo agente. Naquele tempo, a concepção de justiça 
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era primária, tendo início no direito romano, partindo do Código de Hamurabi, o qual descrevia os 

casos passíveis de punição e as formas de puni-lo, a fim de reparar o dano de uma forma controlada 

e não uma vingança exacerbada, porém, o preceito adotado era o do “olho por olho, dente por 

dente”. A maior força a serviço da humanidade é a não-violência, e o princípio vigente, no Código 

de Hamurabi, era constituído basicamente na repressão da violência pela violência. Com o passar do 

tempo, após longo período, um natural processo de aprimoramento ocorreu sobre os hábitos e 

costumes dos povos. Consagrado no ordenamento jurídico, o instituto de responsabilidade civil foi 

consequentemente reconhecido pelo dever indenizatório do agente que causa dano, sendo esse uma 

forma eficiente de reconstituir o status quo ante mediante uma reparação patrimonial, denominado 

indenização.  

Sob esse entendimento e tendo como ponto de partida a conjectura de que a intervenção do 

estado é indispensável para assegurar a compensação do dano, tornou-se muito relevante 

desestruturar o instituto do dano a fim de precisar suas ramificações, facilitando assim a sua 

identificação, definindo os limites qualitativo, quantitativo e subjetivo, dando ao magistrado 

fundamentos para identificar o direito, retirando qualquer probabilidade de arbitrariedade, 

onerosidade excessiva ou locupletamento sem causa. 

Reparar o dano pode ir muito além do que reparar a causa material. Por vezes, além do 

prejuízo corpóreo, a conduta ofensiva causa uma lesão imaterial a qual também deve ser indenizada. 

A dor moral (pateme d’animo), na visão dos tratadistas italianos, é a repercussão mais intensa 

produzida na estrutura psíquica do ser humano, porque todos valores do homem assentam-se em 

princípios de ordem moral e espiritual. Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

determinou, através da súmula nº 37, que o indivíduo pode receber de forma cumulativa as 

indenizações por dano material e dano moral provenientes do mesmo fato. 

Diante da omissão da legislação de melhor dispor sobre o assunto, restou à jurisprudência e à 

doutrina se manifestarem sobre o dano moral reflexo, o qual a essa modalidade de dano moral é que 

se trata a presente pesquisa científica. 

A escolha do tema proposto se justifica por sua importância jurídica e social, que fez com que 

o legislador tratasse o direito moral como um direito fundamental, por meio de cláusula pétrea, 

mesmo não tendo sido explorada pelo ordenamento jurídico civil.  

Observa-se perante a fática repercussão do tema e dos efeitos quando há o seu 

reconhecimento, é impreterível que seja sanado o oblívio legislativo, facilitando assim, a 

concretização dos fundamentos e preceitos constitucionais. 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

Na busca incansável de conseguir valer os preceitos constitucionais diante à subjetividade e a 

abstração existente na conferência do dano moral, o operador do direito nem sempre consegue fazer 

com que a vítima do dano tenha o sentimento de justiça. 

Diante da lacuna legislativa referente ao tema, levanta-se os seguintes questionamentos: Qual 

a possibilidade de reconhecimento do direito indenizatório pelo dano moral reflexo? Qual a 

legitimidade para o requerer? Há alguma limitação referente a quem pode ser titular deste direito? 

Entende-se por dano moral reflexo a pessoa que atinge o direito personalíssimo de alguém, 

sem que sua ação tenha sido direcionada a este indivíduo, mas sim, a pessoa com que ele tenha um 

relacionamento de afeto, seja por convivência ou vínculo familiar.  

Os efeitos decorrentes de uma conduta danosa não podem ser ignorados, sob pena de 

esquecermos o objetivo principal da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a 

proteção do indivíduo e da sociedade, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento do direito à 

indenização de dano moral a vítimas indiretas do evento danoso, levando em consideração a 

intensidade do dano. 

Ante a lacuna legislativa é complexa a determinação dos titulares do direito à reparação moral 

por via reflexa, sendo possível um número indefinível de ofendidos. Diante disso, é dever do 

operador do direito, ou seja, jurisprudência e doutrina, fixar critérios conferindo a efetividade ao 

comando constitucional, seja pela aplicação de analogia ou do Princípio da razoabilidade, com o 

intuito de possibilitar, identificar e delimitar o titular do direito. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

 

A palavra “responsabilidade” tem etimologia no verbo latino respondere, indicando o fato de 

que alguém é garantidor de algo, raiz latina de spondere, fórmula da qual se vinculava, no Direito 

Romano, o devedor nos contratos verbais. 

A responsabilidade civil na visão de Maria Helena Diniz (2006), é a aplicação de ações a que 

submete uma pessoa a reparar um dano patrimonial ou moral causado a outrem, em razão de ato 

praticado por ela mesma, por alguma coisa a ela pertencente, por pessoa a qual ela responde ou por 

imposição legislativa. 
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Dessa forma, pode-se entender por dever jurídico como sendo uma conduta externa de uma 

pessoa imposta pelo Direito Positivo por imposição da convivência social. Não é apenas um 

conselho, recomendação ou advertência, e sim um comando ou uma ordem dirigida à vontade e 

para a inteligência das pessoas, impondo deveres jurídicos e criando obrigações (CAVALIERI 

FILHO, 2014). 

Toda ação que causar prejuízo gera responsabilidade ou dever indenizatório. O vocábulo 

“responsabilidade” pode ser usado em qualquer conjuntura em que uma pessoa, jurídica ou natural, 

através de um fato, ato ou negócio danoso arque com suas consequências. Sendo assim, pode-se 

afirmar que toda ação humana poderá gerar o dever de indenizar (VENOSA, 2013). 

Com fundamento nas considerações citadas acima, a responsabilidade civil se define como a 

imposição de providências que imponha a alguém a reparar o dano causado a outrem, sendo ele 

patrimonial ou moral, em razão do próprio ato, de fato de coisa ou animal sob sua guarda, de pessoa 

a qual ele responde, ou por simples imposição legislativa (DINIZ, 2006).  

 

 

2.1.1 Responsabilidade subjetiva e objetiva 

 

Consoante o fundamento que se dá à responsabilidade, a culpa poderá ser considerada ou não 

como elemento da obrigação de reparar o dano. 

A culpa, de acordo com a teoria clássica, é o pressuposto principal da responsabilidade civil 

subjetiva. O conceito de culpa está intimamente ligado à responsabilidade, diante disso, em regra, 

não pode receber censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o dever de cautela em 

sua atitude (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Por ter natureza civil, a culpa será caracterizada quando o agente causador do dano agir com 

negligência ou imprudência, conforme interpretação da primeira parte do artigo 186 do Código 

Civil de 2002, “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia, ou imprudência, 

violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano” (BRASIL, 2002). 

Perante a teoria clássica, a culpa era fundamento da responsabilidade. Essa teoria também é 

conhecida como teoria da culpa, ou teoria subjetiva, e tem como fundamento a culpa. Para esta 

teoria, não há responsabilidade sem culpa. 

 

Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da 
culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a 
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responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa 
(GONÇALVES, 2013, p. 48). 

 

Através da concepção clássica, contudo, a vítima só conseguirá a reparação do dano caso 

prove a culpa do agente, a qual nem sempre é possível na sociedade moderna. O desenvolvimento 

industrial, proporcionado pelo advento do maquinismo e outros inventos tecnológicos, bem como o 

crescimento da população, fez com que gerassem novas variáveis que não podem mais ser 

amparadas somente pelo conceito tradicional da culpa (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Deste modo, a corrente objetiva desvincula o dever de reparação do dano a culpa, baseando-se 

no risco ou na atividade lícita, com o intuito de permitir ao lesado, diante da dificuldade de provar a 

culpa, a obtenção de meios para reparar os danos sofridos. Assim, o agente deverá ressarcir o 

prejuízo causado, independente de culpa, pois sua responsabilidade é imposta por lei, mesmo que 

isento de culpa e, mesmo sem necessidade de apelo ao recurso da presunção. O dever de 

ressarcimento estabelecido em lei ocorre sempre que positivar a autoria de um fato lesivo, não 

havendo a necessidade de questionar se contrariou ou não a norma predeterminada, ou seja, se 

houve ou não erro de conduta. Sendo assim, a mera apuração do dano gera o dever indenizatório 

(DINIZ, 2006). 

Como exemplo de responsabilidade objetiva, o artigo 937 do Código Civil, diz que: “O dono 

de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta 

de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”, ou o artigo 938 do mesmo código que traz: “Aquele 

que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou 

forem lançadas em lugar indevido” (BRASIL, 2002). 

Nesses exemplos fica evidenciado que a responsabilidade objetiva é fundada no risco, 

portanto, gera a obrigação de indenizar o dano produzido por atividade exercida no interesse e no 

controle do agente, sem que haja qualquer questionamento sobre o comportamento do lesante, 

devendo o lesado provar meramente o nexo causal. 

 

 

2.1.2 Dano  

 

O grande vilão na responsabilidade civil é o dano, para Cavalieri Filho (2014), encontrando-se 

no centro da obrigação de indenizar. Sem o dano, não há de se falar em ressarcimento ou 

indenização. O encargo de reparação só existe quando alguém causa dano a outra pessoa. Somente a 
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conduta ilícita ou o risco de dano não são suficientes para caracterizá-lo. Apenas se impõe o dever 

de reparar em caso concreto de lesão ao patrimônio moral ou econômico.   

Partindo desse pressuposto, é possível conceituar o dano como “a lesão a um interesse 

jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator” 

(GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013, p. 82). 

O antijurídico não se equipara ao delito. Diversos atos se envolvem de antijuricidade porque 

transgrediram uma norma de direito. “Entrementes, não passaram para o campo do ilícito. Há 

infrações que nascem de meras inobservâncias de mandamentos legais, mas não atingem a esfera do 

delito”. Se a culpa contamina o ato, gerando dano, se torna delito. Não há tipicidade penal em um 

mero rompimento de um contrato, porém se configura antijuricidade em virtude de violação de um 

artigo de lei. “O ato não é jurídico, mas também não é ilícito” (RIZZARDO, 2011, p. 14).  

Sendo assim, se conclui que o fundamento da responsabilidade civil é o dano, pois sem este 

não há o que discorrer sobre responsabilização de quem quer que seja. 

 

 

2.1.3 Nexo de causalidade 

 

Um dos preceitos da responsabilidade civil é a ligação de causalidade, ou seja, o liame entre o 

dano e o evento danoso ilícito. Não há responsabilidade civil sem essa ligação. Esse requisito está 

presente no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito” (BRASIL, 2002). 

Levando em consideração esses aspectos, só poderá gerar responsabilidade quando for 

possível estabelecer um nexo causal entre o dano e/ou o autor.  

A teoria do nexo causal encontra dificuldades, e nem sempre é fácil encontrar a verdadeira 

causa do dano em razão do aparecimento de concausas, as quais podem ser sucessivas ou 

simultâneas. Nas simultâneas, temos apenas um dano, criado por mais de uma causa. É quando um 

dano pode ser atribuído a inúmeros agentes. O Código Civil, em seu artigo 942, § único, dispõe, em 

matéria de responsabilidade extracontratual, que ela é solidária. 

As concausas sucessivas são estabelecidas em uma cadeia de efeitos e causas. Há dificuldade 

em saber qual das causas ou efeitos que originou e deve ser responsabilizado pelos danos 

(GONÇALVES, 2013).  
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Partindo desse princípio, as principais teorias em relação a essa questão são definidas em três: 

A teoria da equivalência de condições, teoria da causalidade adequada, e a teoria da causalidade 

direta ou imediata, a qual interrompe o nexo causal (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

A teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non) foi elaborada na segunda 

metade do século XIX, pelo jurista alemão VON BURI, a qual não distingue os antecedentes do 

fato danoso, sendo que tudo que concorreu para o evento será considerado como causa. Todas as 

condições causais são equivalentes, caso tenham relação com o dano, por isso a nomenclatura 

“equivalência das condições”. Neste contexto se tem o seguinte exemplo: o agente saca uma arma e 

dispara contra outra pessoa, isso é considerado causa, porém não somente o disparo, mas também o 

vendedor da arma, a fabricante dela, o fabricante do projétil, quem extraiu o ferro da terra, ou seja, 

seria responsabilizado pelo disparo todos que tiverem ligação de alguma maneira com aquela arma, 

o que ligaria um número altíssimo de pessoas (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

De acordo com a teoria da causalidade adequada, desenvolvida pelo filósofo alemão VON 

KRIES, é considerada causadora de dano somente a condição apta por si só a produzi-lo. Havendo 

determinado dano, se conclui que o acontecimento que o resultou era capaz de lhe dar causa. 

Quando existe relação de efeito e causa em casos parecidos, se percebe que a causa foi adequada 

para produzir o resultado. Se no caso em apreciação existiu somente força de uma situação 

acidental, a causa não era adequada. O autor exemplifica as duas teorias com o seguinte exemplo: 

 

“A” deu uma pancada ligeira no crânio de “B”, que seria insuficiente para causar o menor 
ferimento num indivíduo normalmente constituído, mas, por ser “B” portador de uma 
fraqueza particular dos ossos do crânio, isto lhe causou uma fratura de que resultou sua 
morte. O prejuízo deu-se, apesar de o fato ilícito praticado por “A” não ser a causa 
adequada a produzir aquele dano em um homem adulto (GONÇALVES, 2013, p. 357). 

 

Seguindo a linha da teoria da causalidade adequada, não haverá responsabilidade, devido ao 

fato de que em um homem médio nada teria ocorrido, porém, segundo a teoria da equivalência das 

condições, “a pancada é uma condição sine qua non do prejuízo causado, pelo qual o seu autor terá 

de responder” (GONÇALVES, 2013, p. 357). 

A terceira teoria, a teoria da causalidade direta ou indireta, também conhecida por teoria da 

causalidade necessária, ou teoria da interrupção do nexo causal, tem origem doutrinária pelo 

Professor Agostinho Alvim. A causa, segundo essa teoria, liga o antecedente fático a um vínculo de 

necessariedade ao resultado danoso, o qual determina como uma consequência direta e imediata 

(GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 
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De acordo com essa teoria, cada agente responde somente pelos danos que causaram direta e 

imediatamente, ou seja, os próximos a sua conduta. Por exemplo:  

 

Caio é ferido por Tício (lesão corporal), em uma discussão após a final do campeonato de 
futebol. Caio, então, é socorrido por seu amigo Pedro, que dirige, velozmente, para o 
hospital da cidade. No trajeto, o veículo capota e Caio falece. Ora, pela morte da vítima, 
apenas poderá responder Pedro, se não for reconhecida alguma excludente em seu favor. 
Tício, por sua vez, não responderia pelo evento fatídico, uma vez que o seu comportamento 
determinou, como efeito direto e imediato, apenas a lesão corporal (GAGLIANO e 
PAMPLONA FILHO, 2013, p. 143). 

 

O Código Civil, em seu artigo 403, adotou a teoria do dano direto e imediato conforme dispõe 

o texto: “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 

na lei processual” (BRASIL, 2002). 

Dessa forma o legislador procurou afastar a ideia que o autor se responsabilizaria por todas as 

consequências originadas pelo seu ato. O fato de essa teoria estar discriminada no Código Civil, não 

significa que as outras não podem ser utilizadas (GONÇALVES, 2013). 

 

 

2.1.4 Rompimento do Nexo Causal - As excludentes de responsabilidade 

 

Existem certas circunstâncias que interferem nos fatos ilícitos, rompendo o nexo causal 

eliminando a responsabilidade do agente. As excludentes mais importantes que rompem as ligações 

de causalidade são: legítima defesa, exercício regular de um direito, estado de necessidade, fato de 

terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, e a cláusula de não indenizar 

(GONÇALVES, 2013). 

A legítima defesa, presente no artigo 188, inciso I, do Código Civil, na primeira parte, traz 

que não são ilícitos os atos praticados em legítima defesa. Podendo ser própria ou de outrem, a 

legítima defesa não se limita a vida, mas a todos os direitos que podem ser lesados (RIZZARDO, 

2011). 

Presente na segunda parte do artigo 188, inciso I, do Código Civil, no exercício regular de um 

direito, não pode haver responsabilidade civil. Porém se extrapolado o uso do exercício desse 

direito, se fala em abuso de direito (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 
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Quando ocorrer deterioração ou destruição da coisa alheia, com o intuito de remover o perigo 

iminente, presente no parágrafo primeiro do artigo 188 do Código Civil, é o chamado estado de 

necessidade. No entanto, o artigo 929 do Código Civil salienta que se o dono da coisa lesada não for 

culpado pelo perigo, assiste a ele o direito de indenização. Já o artigo 930 do mesmo código garante 

ao agente do dano o direito de regresso contra o terceiro que provocou o perigo (RIZZARDO, 

2011). 

Sobre a definição do termo terceiro, na responsabilidade civil, é alguém que causa dano 

através de sua conduta, desvinculando a responsabilidade do agente com a vítima.  

 

O assunto vem regulado de forma indireta pelos arts. 929 e 930, estabelecendo este último 
dispositivo a ação regressiva contra o terceiro que criou a situação de perigo, para haver a 
importância despendida no ressarcimento ao dono do bem. Esses artigos não se referem 
expressamente à culpa exclusiva de terceiro, mas, indiretamente, admitem a possiblidade de 
reconhecimento de culpa e responsabilidade do terceiro. Frisamos que nada impede que a 
vítima ingresse com a ação diretamente contra o terceiro causador do dano. A dificuldade 
prática é que nem sempre esse terceiro pode ser identificado pela vítima (VENOSA, 2013, 
p. 66). 

 

Na atuação culposa e exclusiva da vítima, se rompe o nexo causal, isentando o agente. Vale 

salientar que somente haverá essa isenção caso a atuação seja exclusiva da vítima, caso haja 

concorrência de causas ou culpas, a indenização, como regra geral, deverá ser dividida na proporção 

de atuação de cada sujeito (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

No Código Civil, em seu artigo 393, parágrafo único, não há distinção de caso fortuito e força 

maior, trazendo a seguinte definição: “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Sendo assim, a inevitabilidade é sua 

característica principal. Geralmente, o caso fortuito é decorrente de ato ou fato alheio à vontade das 

partes, como motins, greves e guerras. Em contrapartida, a força maior é derivada de circunstâncias 

naturais, tais como inundação, raio, terremoto. Ambos são excludentes de responsabilidade e 

amparados no artigo supracitado, pois afetam a relação de causalidade (GONÇALVES, 2013). 

A cláusula de não indenizar está presente principalmente na esfera contratual, tratando-se da 

cláusula a qual uma das partes do contrato declara que não será responsável pelos danos que podem 

surgir no cumprimento do contrato, podendo ser total ou parcial o seu inadimplemento. Essa 

cláusula tem por finalidade a alteração do sistema de riscos no contrato, transferindo os riscos para 

a vítima, isentando-se de reparar o dano (VENOSA, 2013). 
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2.2 CONCEITO DE DANO MORAL 

 

A característica do dano moral é a ação que afeta o prejudicado como pessoa, não atingindo o 

seu patrimônio. É o prejuízo do que integra os direitos da personalidade, como a dignidade, a honra, 

a imagem, a intimidade, o bom nome etc, como se compreende nos artigos 1º, inciso III e, 5ª, 

incisos V e X, da Constituição da República Federativa do Brasil, e que acarreta ao prejudicado dor, 

tristeza, sofrimento, humilhação e vexame.  

O dano moral não é exatamente a dor, o desgosto, a angústia, a humilhação, a aflição 

espiritual, o complexo que a vítima sofre do evento danoso, pois esses estados de espírito são as 

consequências trazidas pelo dano. O complexo ou tormento de quem sofre dano estético, a dor 

vivenciada pelos pais que tem um filho morto violentamente, a humilhação de quem foi injuriado 

publicamente são estados de espírito variáveis e contingentes em cada caso, pois cada indivíduo 

sente do seu jeito (GONÇALVES, 2013). 

À vista disso, o dano moral não está vinculado necessariamente a alguma reação psicológica 

do lesado. É possível haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem vexame, sofrimento, dor, 

assim como pode haver vexame, sofrimento e dor sem violação da dignidade. Os sentimentos 

descritos acima podem ser consequências, e não causas. Tal como a febre é uma reação a uma 

agressão ao nosso organismo, a reação na psique da vítima só poderá ser considerada como dano 

moral nos casos em que tiver por causa uma ofensa à sua dignidade (CAVALIERI FILHO, 2014). 

 

 

2.2.1 Dano moral reflexo ou em ricochete  

 

A responsabilidade civil está em constante evolução dentro do nosso ordenamento jurídico, 

sempre buscando uma forma de aprimorar a reparação do dano, para que seja a feita de maneira 

correta e satisfatória a todas as pessoas que foram, de certa forma, lesadas. 

Devido a esta constante evolução, foi desenvolvido no Direito Francês o chamado dano “par 

ricochet”, ou seja, dano em ricochete, conhecido também por dano reflexo. Seguindo a literatura de 

Gagliano e Pamplona Filho, “Conceitualmente, consiste no prejuízo que atinge reflexamente pessoa 

próxima, ligada à vítima direta da atuação ilícita”. 

Tendo em vista os aspectos apresentados, temos como exemplo o caso de um pai de família 

que falece em uma troca de tiros no interior de uma agência bancária, no qual o segurança inábil, 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

por descuido, acaba atingindo o genitor. Nessa cena, cabe observar que o dano que atingiu 

diretamente a pessoa, causando o efeito morte, irá atingir reflexamente seus filhos devido à ausência 

do sustento que este pai produzia (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

 

Se o problema é complexo na sua apresentação, mais ainda o será na sua solução. Na falta 
de um princípio que o defina francamente, o que se deve adotar como solução é a regra da 
certeza do dano. Se pela morte ou incapacidade da vítima, as pessoas, que dele se 
beneficiavam, ficaram privadas de socorro, o dano é certo, e cabe ação contra o causador. 
Vitimando a pessoa que prestava alimentos a outras pessoas, privou-as do socorro e causou-
lhes prejuízo certo. É o caso, por exemplo, da ex-esposa da vítima que, juridicamente, 
recebia dela uma pensão. Embora não seja diretamente atingida, tem ação de reparação por 
dano reflexo ou em ricochete, porque existe a certeza do prejuízo, e, portanto, está 
positivado o requisito do dano como elementar da responsabilidade civil. Em linhas gerais, 
pode-se concluir que é reparável o dano reflexo ou em ricochete, desde que seja certa a 
repercussão do dano principal, por atingir a pessoa que lhe sofra a repercussão, e esta seja 
devidamente comprovada (DA SILVA PEREIRA, 2000, p. 44). 

 

Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por ricochete é aquele que 

“originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma 

mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto”, 

entendimento este presente no Recurso Especial nº 1022522 RS 2008/0009761-1, julgado no dia 25 

de junho de 2013:  

 

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. 
PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO 
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À 
SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. 
ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE 
DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA. [...] A Súmula 227 do STJ 
preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, 
podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva. 
3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da 
recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha 
atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo 
reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a 
repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão 
subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente 
quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele 
em face de quem a demanda é proposta. 4. O abalo de crédito desponta como afronta a 
direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado 
meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito. 5. A jurisprudência 
desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto 
indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores 
prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva 
diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, 
"a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí 
decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003). 7. 
Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez 
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que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando a este um prejuízo direto e 
presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova 
do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme 
consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do 
empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco. 8. Recurso especial não provido (STJ 
- REsp: 1022522 RS 2008/0009761-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data 
de Julgamento: 25/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
01/08/2013). 

 

Isto posto, mesmo não sendo fácil a caracterização do dano por ricochete, o autor promove a 

responsabilidade civil do infrator, contanto que se demonstre o real prejuízo ao lesado indireto. Vale 

salientar que não se pode confundir o dano por ricochete ou reflexo com o “dano indireto”.  

A classificação do dano por direto ou indireto se faz ao interesse tutelado juridicamente o qual 

tenha sofrido violação, ou seja, o dano direto é o dano principal, o indireto são os danos 

consequentes desse dano direto. Por exemplo, a compra de uma vaca doente (dano direto) a qual 

acaba contaminando o restante do rebanho (dano indireto). Já o lesado indireto ou, o dano reflexo 

ou por ricochete, se refere as pessoas vitimadas (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013). 

 

 

2.2.2 Legitimidade para compensação do dano moral reflexo 

 

É indiscutível a definição sobre quem tem legitimidade para ação indenizatória é toda e 

qualquer pessoa que sofreu um dano. O questionamento que se faz é o qual não tem definição legal, 

nem doutrinária, nem jurisprudencial, e quanto ao limite para a reparação do dano moral. Até qual 

grau de parentesco é possível pleitear indenização em razão da morte de um familiar? O amigo 

íntimo também tem legitimidade? Os fãs de um atleta ou artista famoso também podem ter, ainda 

que sejam milhões? Não tem como negar que todos sofrem profundamente quando se perde um ente 

querido, mas somente por isso se caracteriza a reparação por dano moral? Um parente próximo 

pode se sentir contente pelo falecimento de uma vítima, no mesmo tempo em que o amigo sofrerá 

profundamente (CAVALIERI FILHO, 2014). 

A importância apresentada pelo tema é quando o dano proveniente da morte de um sujeito, 

tese a qual, pacificamente se admite a existência de um direito a auferir reparação, pela via do dano 

moral reflexo, aos terceiros relacionados com a vítima por laços de parentescos ou afetivos (pais, 

filhos, esposa). 
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O primeiro, na ordem dos prejudicados, é o cônjuge supérstite, seja por um motivo de 
natureza econômica, seja por uma razão de ordem afetiva. O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, pela sua 6ª Câmara Civil, concedeu indenização ao marido pela morte da mulher 
no julgamento da Apelação 9.907 (SANTOS, 2003, p. 469). 

 

Aos parentes, evidentemente, se tem o direito de pleitear a indenização. Porém a terminologia 

“parentes” é muito imprecisa e vaga, sendo preferível trocá-la por herdeiros. O que, a princípio, 

orienta ordem de vocação hereditária e legitimação ativa. São os titulares natos para a ação os 

filhos, como diretamente prejudicados, em seguida os ascendentes e, por último, os colaterais. 

 

A determinação da legitimidade ativa, informada pela ordem de vocação hereditária, não é 
tão simples assim. Se no direito sucessório os parentes excluem-se gradativamente, o 
mesmo não ocorre no caso da ação indenizatória. O dano que atinge o cônjuge sobrevivente 
pode alcançar simultaneamente os filhos. Em tal caso, o direito de ação compete 
cumulativamente a um e outros. Reversamente, pode ocorrer a disjunção, sendo titulares os 
filhos e excluído o cônjuge (DA SILVA PEREIRA, 2000, p. 327). 

 

Em nosso ordenamento jurídico, infelizmente, nada se diz a respeito. A regra presente no 

artigo 948, inciso II do Código Civil, embora sendo sobre dano material, pode ser utilizada 

analogicamente, a fim de limitar a reparação pelo dano moral apenas aqueles que conservam 

estreita relação com o lesado direto, como a companheira, cônjuge, pais, filhos e irmãos menores 

que ainda moravam juntos.  

 

A partir daí, o dano moral só poderá ser pleiteado na falta daqueles familiares e dependerá 
de prova de convivência próxima e constante. Reforça esse entendimento o parágrafo único 
do art. 12 e do art. 20 do Código Civil, verbis: Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a 
lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista 
neste artigo o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes (CAVALIERI FILHO, 2014, 
p.118). 

 

Se tem por exemplo o Recurso Cível Nº 71005557434 (Nº CNJ: 0026845-

54.2015.8.21.9000), onde o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, resolveu prover parcialmente 

o recurso em que o autor, namorado da vítima direta, pleiteou o dano moral reflexo contra uma 

empresa aérea, em virtude de extravio de bagagem. 

 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL REFLEXO. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. 1 - Hipótese em que o autor sofreu o chamado dano moral reflexo, em 
face do extravio da bagagem de sua namorada em viagem aérea internacional para 
comemoração de seu aniversário, afastando o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa. 2 
- Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, que não merece reparo, porquanto 
adequado ao caso concreto e em conformidade com os parâmetros adotados pelas Turmas 
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recursais em casos similares. Recurso parcialmente provido (TJ-RS - Recurso Cível: 
71005557434 RS, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Data de Julgamento: 
28/07/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
30/07/2015) 

 

No caso supracitado foi explicitado sobre o chamado dano moral reflexo ou por ricochete, o 

qual mostrou claramente que o indivíduo mais próximo do lesado é legitimado a pleitear a 

indenização por dano moral reflexo, independente se o ofendido direto também tiver pleiteado 

indenização. 

 

 

2.2.3 E como fica a prova no dano moral reflexo? 

 

A presente pesquisa elucidou sobre definições e atribuições de algumas terminologias 

específicas da área. Ainda no que concerne as definições, foi caracterizado o dano moral pela lesão 

de um direito, com impacto na espera espiritual, o prejuízo é evidente e dá-se à luz do próprio fato o 

qual ensejou o dano (SANTOS, 2003). 

O artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil (2015), determina que os fatos notórios, 

que são os por todos conhecidos ou, que é nitidamente visto, não dependem de provas. Retomando 

as características sobre dano moral, a prova essencial é feita na esfera anímica do ofendido, 

dispensando prova em concreto, pois existe no íntimo e existe in re ipsa. Trata-se de absoluta 

presunção e, por isso, uma mãe não precisa comprovar sofrimento na morte de um filho 

(GONÇALVES, 2013). 

 

[...] Cabe observar que, atualmente, prospera o entendimento de que o dano de caráter 
moral é um damnum ex facto ou in re ipsa, e, portanto, independe de prova, pois decorre da 
presunção absoluta haurida da experiência humana em sociedade, inexistindo critérios 
objetivos, previstos em lei, para tal fim. Nesse sentido: Responsabilidade civil. Dano moral. 
Comprovação pelo ofendido. Desnecessidade Existência do ato ilícito apto a ocasionar 
sofrimento íntimo Suficiência - Prova negativa a cargo do ofensor. Verba devida. Recurso 
provido (STJ - REsp: 1487012 SC 2014/0263103-4, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/03/2015). 

 

É importante salientar que a prova in re ipsa é uma decorrência natural da execução do ilícito, 

ou seja, analisando os fatos e a forma como ocorreram conseguirá visualizá-la. Nessa perspectiva, 

quando se tem um vínculo próximo através da família (cônjuge, pais, filhos, irmão que mora sobre 

o mesmo teto), fica presumido o sofrimento (SANTOS, 2003). 
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É compreensível, que nesse círculo mais próximo de parentesco, seja mais fácil de presumir 
a ocorrência da dor moral pelo dano suportado diretamente por outra pessoa, 
principalmente nos casos de morte ou incapacitação. Adverte, contudo, que é bom de ver, 
todavia, que, fora da família em sentido estrito (pais, filhos e cônjuges), dependerá da 
análise mais acurada do juiz para, in concreto, determinar a razoabilidade da repercussão 
psicológica do ato não-patrimonial danoso (THEODORO JUNIOR, 2010, p.06). 

 

Em virtude disso, a dor pode ser presumida na esfera familiar mais próxima, no entanto, 

quando for fora da proximidade presumida, o dano não se presume. Deverá o lesado comprovar que 

o evento lhe causou prejuízo anímico suficiente para que seja o praticante responsabilizado. As 

lágrimas vertidas não ensejam comprovação de dano moral (SANTOS, 2003). 

 

 

2.2.4 Estado atual da arte nos tribunais pátrios 

 

Para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que tenha a obrigação de indenizar, deve 

estar presente três elementos essenciais: “a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, 

um dano e o nexo de causalidade entre eles”. No processo número 1.0112.11.000505-8/001, julgado 

no dia 02/02/2016, o Desembargador Amorim Siqueira, proveu parcialmente um recurso de 

apelação cível de ação de cobrança combinado com indenização, em que os filhos pleitearam 

indenização por dano moral reflexo pois a seguradora se negou a arcar com as despesas de seu 

genitor com doença grave e estado terminal. Recusa esta injusta, a qual o desembargador não 

considerou um mero aborrecimento, e sim, uma situação a qual garante aos familiares do segurado 

reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos. 

 

[...] observo que a indenização pleiteada se fundamenta nos supostos danos sofridos pelos 
requerentes, tendo em vista a aflição sentida ao ver seu genitor em estado terminal 
vivenciando a recusa indevida da seguradora, o que refletiu nas suas esferas morais como 
filhos. Trata-se, portanto, de pedido de indenização por danos classificados como reflexos 
ou em ricochete (TJ-MG - AC: 10112110005058001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data 
de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
19/02/2016). 

 

Sendo assim, a fundamentação do pleito indenizatório, presente nos autos, se dá diante do 

dano reflexo em que os autores sofreram, e não do seu genitor o qual ainda vivo na época dos fatos, 

motivo o qual se tornou cabível o dano moral reflexo (TJ-MG - AC: 10112110005058001 MG, 

Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016). 
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Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nº do processo 0019330-52.2016.8.07.0001, o 

dissabor de ter a bagagem da companheira extraviada em um voo internacional, por si só, não gera 

dano moral reflexo. O dano moral e material é cabível para a vítima direta. Porém, mesmo alegando 

que havia pertences de ambos na mala extraviada e que o dinheiro destinado a outras compras no 

exterior acabou por ser gasto comprando roupas, substituindo as que estavam na bagagem 

extraviada, não foram motivos suficientes para a 2ª turma cível, em que seu relator alega que “na 

medida em que não teve seus pertences extraviados, mas tão somente necessitou acompanhar a 

segunda autora durante as compras e que este fato não é o suficiente para a indenização de danos 

morais. Não assiste razão ao apelante”, sendo assim, julgaram o apelo improvido.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM INTERNACIONAL. 
DANO MORAL REFLEXO. NÃO APLICAÇÃO. REPARAÇÃO INDEVIDA. 
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Ação de reparação de danos morais e 
materiais em que os autores pleiteiam ser indenizados pelo extravio da bagagem da 
primeira autora em viagem internacional para o Chile. 1.1. Apelo do 2º requerente contra 
sentença que julgou procedente o pedido da primeira autora e improcedente o do segundo 
que pugna ser compensado na mesma proporção a qual aquela foi indenizada. 2. Em que 
pese a relação de proximidade entre os autores, que se declararam companheiros, não se 
verificou em relação ao segundo autor e apelante violação à sua personalidade e os 
elementos ensejadores à obtenção da indenização por danos morais. 2.1. Ademais não 
restou configurado nos autos que o apelante tenha tido seus pertences extraviados. 3. Apelo 
improvido. (TJ-DF 20160110697230 DF 0019330-52.2016.8.07.0001, Relator: JOÃO 
EGMONT, Data de Julgamento: 21/06/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 27/06/2017 . Pág.: 221/241) 

 

A 15ª câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível Nº 

1.0701.16.002199-7/001, julgou indevido a indenização por danos morais reflexos, pela 

negativação do nome do cônjuge falecido. 

 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -NEGATIVAÇÃO 
INDEVIDA DE CÔNJUGE FALECIDO - DANO MORAL REFLEXO - NECESSIDADE 
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. É 
cabível indenização por danos morais reflexos, indiretos ou por ricochete, na hipótese de 
negativação indevida do nome do cônjuge falecido, desde que comprovados os requisitos 
caracterizadores da responsabilidade civil. 2. Na hipótese de inscrição indevida do "de 
cujus" em cadastro restritivo de crédito, o dano moral reflexo não pode ser presumido, 
devendo ser comprovado nos autos. (TJ-MG - AC: 10701160021997001 MG, Relator: 
Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras 
Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017). 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em seu Recurso Especial Nº 1.119.632 - RJ 

(2009⁄0112248-6), afirma que tanto a jurisprudência quanto a doutrina, em determinadas situações, 
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são colegitimadas também, aquelas pessoas muito próximas do ofendido que se sintam ofendidas 

pelo incidente danoso, reconhecendo assim o dano moral reflexo.  

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL PURO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE 
TELEVISÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO OFENSIVO À VÍTIMA 
DIRETA. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
IMPROVIDO. 1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, 
em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido 
(CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm 
admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo 
muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, 
reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 2. O dano 
moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito 
personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria 
vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de 
seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3. Mesmo em se tratando de 
dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, 
no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais 
relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles 
repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-
lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, 
direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido (STJ - REsp: 1119632 RJ 
2009/0112248-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017). 

 

O recurso supracitado é referente a um caso em que o autor propôs contra uma empresa de 

rádio e televisão, alegando que em seus noticiários, transformou um simples incidente em que 

envolvia o autor e uma agente da guarda municipal do Rio de Janeiro em algo de proporções 

escandalosas, o qual foi noticiado de forma ofensiva, que não atingiu a honra somente do ofendido, 

mas sim, dos filhos e esposa da vítima, de forma reflexa. Na primeira instancia foram julgados 

procedentes os pedidos, condenado a ré "a pagar ao primeiro Autor a quantia de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos demais co-

autores, a título de compensação pelos danos morais e reflexos sofridos". O tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro negou o recurso proposto pela ré, no qual ela alegou neste recurso, que não há 

legislação sobre dano moral reflexo e que o dano indireto se dá somente em caso de morte da 

vítima. O Recurso Especial proposto no STJ, conforme acima citado, também foi improvido. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar o dano moral reflexo. Para que 

isso fosse possível, foi utilizado vasta pesquisa bibliográfica, sendo necessário percorrer vários 

assuntos dentro da responsabilidade civil, conceituando responsabilidade, dano, nexo de 

causalidade, rompimento do nexo causal, dano moral, para então chegarmos ao dano moral reflexo, 

vendo sua legitimidade para compensação, meios de prova e práticas dos tribunais.  

Com a evolução da reparação do dano e com o intuito de conseguir reestabelecer de forma 

cada vez mais eficaz o status quo ante, o Direito Francês desenvolveu o dano em ricochete, o qual 

foi aceito no nosso ordenamento jurídico e os tribunais vêm aplicando. 

 O dano moral reflexo é o dano extrapatrimonial causado a pessoa próxima da vítima do dano 

direto. O sujeito que sofreu este dano deve provar a convivência próxima e constante. No entanto, 

no caso dessa pessoa ser um dos genitores, filhos, companheiro ou irmãos menores que ainda 

morem junto com a vítima, não é necessário a comprovação dessa dor sofrida, pois ela se presume, 

ou seja, ela é in re ipsa.  

Como visto, é ponto pacífico na jurisprudência e doutrina que todos que sofrem dano, 

merecem reparação, quer dizer, não somente a pessoa que sofreu o dano direito, mas também quem 

o suportou de forma reflexa, como no caso do recurso inominado (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005557434) que tratava do extravio de bagagem, em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul proveu parcialmente o recurso, não aceitando somente o quantum indenizatório pedido, mas 

reconhecendo o dano moral reflexo ao namorado da vítima. Porém, os casos que merecem 

reparação são controversos. Como a Apelação Cível nº 0019330-52.2016.8.07.0001, um outro caso 

de extravio de bagagem, em que a 2ª Turma Julgadora do Distrito Federal, decidiu por unanimidade 

que o companheiro da vítima não sofreu reflexamente os danos da vítima, alegando ser um mero 

dissabor ter que acompanhar a sua companheira para comprar o que foi extraviado.  

Sendo assim, diante do estudo realizo, é possível afirmar que há um certo regramento em que 

os juristas se utilizam para determinar a legitimidade de pleitear o dano moral reflexo ou por 

ricochete, o qual é demonstrado na doutrina. Via de regra, são pessoas próximas a vítima, que 

amargam os prejuízos, exatamente por causa desse estreito laço afetivo. 

No entanto, a falta de uma legislação específica faz com que sejam muito variáveis as 

decisões, sendo algo imprevisível, pois depende muito do íntimo entendimento do julgador para 

determinar se a reparação por via reflexa é cabível ou não. Há a necessidade de criar uma legislação 

que determine algumas normas centrais, com o intuito de facilitar ao julgador a identificar, o que é 

um mero aborrecimento ou um dano. Mesmo sendo algo íntimo de cada indivíduo, deve-se 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

normatizar, utilizando-se o padrão do homem médio, pois assim facilitará até os operadores do 

direito, que antes de pleitear a demanda, analisarão com clareza a sua viabilidade, pois hoje existe o 

risco de que mesmo a pessoa, sentindo no seu íntimo que foi lesada, requerer em juízo a reparação 

do dano, o qual pode não receber e ainda ter que arcar com as despesas processuais e honorários de 

sucumbência. 
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