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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa compreender o dano moral como um prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. A atuação é nos direito de personalidade. Onde o prejuízo transita pelo imponderável, pois 

aumentam dificuldade de encontrar uma justa recompensa pelo dano causado a outrem. Pois são eles que 

ferem a Honra, boa-fé subjetiva ou dignidade de pessoas físicas ou jurídicas. Há a oportunidade de reparação 

por dano moral na hipótese de um indivíduo entender que teve a sua privacidade lesada, por informações ou 

algo que aconteceu anteriormente terem sido transformadas públicas.

.

CONCLUSÃO

Para se caracterizar danos morais são sujeitos a 
prova de nexo de causalidade entre fato gerador do 
dano e suas consequências à moral do ofendido. 
Mesmo sendo considerado acontecimentos que já 
existam jurisprudências que dê paramentos, é 
subjetivo a forma de fixação do valor devido a título 
de indenização por danos morais. 
Assim a fixação de indenização por danos morais 
tem como objetivo reparar a dor, sofrimento até 
mesmo a exposição indevida sofrida em razão da 
situação constrangedora, além de servir como 
desestimulador para que o ofensor não a pratique 
novamente.
Dano moral atinge o Psíquico, Moral e Intelectual da 
vítima. 

Figura 1: Lorem ipsum dolor sit amet
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O dano moral continua a ser um assunto atual, apesar 
de ter surgido há mais de dois milênios. Reforça a 
ideia de importância do assunto e o enorme número de 
processos que tratam dele nos tribunais pátrios.
Mesmo estando consolidado no ordenamento, e não 
existindo mais dúvida sobre a possibilidade de 
reparação financeira pelo dano moral, o tema ainda 
gera grande controvérsia no mundo jurídico. Assim, 
tendo em vista a teoria do desestímulo, cada ofensor 
deve ser condenado a pagar indenização que 
represente medida eficaz para que não volte a praticar 
o ato ilícito, observando-se, para tanto, sua 
capacidade econômica e a conseqüente razoabilidade 
do valor que deve ser arbitrado sem que lhe abale 
demasiadamente, mas que torne necessária a 
imediata correção da prática de posturas reprováveis 
como a que ensejou a condenação.Não há como avaliar por testemunhas ou mensurar 

em perícia a dor pela morte, pela agressão moral, 
pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio 
social, no que tange a essa modalidade de dano o 
juiz valer-se-á sem dúvida, de máxima experiência.
Há discuções atuais no que condiz respeito ao fato 
da pessoa jurídica poder ser vítima dessa 
modalidade de dano, pois uma ofensa ao nome ou 
renome de uma pessoa jurídica representa-lhe um 
abalo econômico. Como aferir se ouve um abalo ao 
psíquico da pessoa jurídica¿ Não há como 
mensurar algo assim, pois acontecerá 
inevitavelmente abalo financeiro da entidade e 
também na moral dos membro que a compõem. 
A propósito são perfeitamente cumuláveis o dano 
material e o dano moral, provenientes do mesmo 
ato ilícito, inclusive como menciona expressamente 
a súmula 37 do  STJ: 
Súmula 37: São Cumuláveis as Indenizações por 
dano moral e material oriundas do mesmo fato.

Podemos usar o exemplo do acontecimento da 
devolução de um cheque ou outro título de 
crédito, pois para quem nunca havia acontecido 
causará sensível dor moral a essa pessoa, já se 
fosse um devedor contumaz isso seria 
indiferente.


