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Resumo: o presente trabalho reflete sobre os novos rumos da  responsabilidade civil, 

num contexto de crise da pós-modernidade, sob as lentes da filosofia desconstrutivista 

de Jaques Derrida e Jack Balkin. Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

revela a tendência de uma nova arquitetura da responsabilidade civil , sem culpa, 

destacando a importância de uma consciência quanto a abertura metodológica para a 

compreensão do referido instituto e da erosão dos seus filtros tradicionais, capitaneada 

por uma aura axiológica funcionalizada, de índole constitucional, cujas molduras 

paradigmáticas perfazem-se na solidariedade, fraternidade, igualdade material e 

dignidade da pessoa humana, signos consolidados de um sistema volvidos à operar 

desconstruções e concretizar os direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: Abertura metodológica. Desconstrução. Responsabilidade civil. 

Erosão da culpa. Direitos fundamentais.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A vida se transforma diuturnamente, no tempo e no espaço, desvelando novas 

realidades e experiências, a moldar os comportamentos dos indivíduos que convivem 

em sociedade, e evidenciar que as fórmulas e respostas pensadas num claustro 

momentâneo pretérito acabam por se defasar, demandando, por conseguinte, 
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desconstruções e reconstruções ideológicas, sobretudo no campo da hermenêutica e da 

epistemologia, para atender à dinâmica complexa de um Direito constantemente em 

processo de ebulição.
4
 

 Quando fazemos uma incursão histórica desde o medievo, passando pela 

modernidade, até alçar a pós-modernidade, notamos perfeitamente as mutações pelas 

quais passou a compreensão do próprio Direito e seus institutos, numa evidência de que, 

nas ciências sociais, a verdade não existe em si mesma, como algo que se estabelece 

sem qualquer possibilidade de corrosão, sobretudo porque o Direito está a serviço da 

sociedade e do senso de justiça, e não o inverso. 

 A logicidade do direito está diretamente ligada ao seu sentido axiológico, dentro 

da tendência normativa cultural de dar maior prevalência aos valores existenciais em 

face dos valores patrimoniais. Pensar, portanto, o Direito como um todo orgânico, a 

serviço de classes dominantes, de interesses eminentemente econômicos, é pensar num 

Direito distanciado do sujeito, da pessoa humana, que, assim, é encarado 

solipsticamente.  No atual Estado Democrático de Direito, essa visão de uma sociedade 

atomizada está ultrapassada, devendo a unidade do Direito ser pensada e plasmada 

como instrumento  da concretização dos direitos fundamentais. 

 A metodologia da pesquisa jurídica, no contexto contemporâneo de ceticismo 

quanto à capacidade da ciência do Direito de dar respostas adequadas e gerais aos 

problemas perturbadores da sociedade atual, e descumprimento das promessas da 

modernidade, reclama o refinamento do seu olhar à pluralidade, o dinamismo e a 

flexibilidade, a fim de harmonizar-se esse Direito com uma realidade de fluidez da 

circulação da informação, “onde tudo é sólido e se desmancha no ar”, e encontra-se 

condensada na esfera do conhecimento a alteridade. 

 A ideia de uma segurança jurídica a partir de um método subsuntivo de 

adequação fato/norma não satisfaz ao cenário pós - moderno, pois a norma não é um 

fim em si mesma e o Direito pós - moderno não tem como papel a manutenção das 

                                                           
4
  Caenegem já dizia que “ A sucessão destes interesses e idéias significa que a sociedade, logo, 

também o direito, está constantemente mudando. O aparecimento em determinados períodos históricos de 

um direito estável e imutável é enganoso, como o são as crenças manifestadas pe1o povo desta época. Até 

mesmo na alta Idade Média, quando a visão predominante era do direito como algo imutável e quando de 

fato havia bem menos tentativas de manipulação deliberada do direito do que nos períodos posteriores, 

grupos de pressão estavam em plena atividade e tentavam transformam em seu beneficio estruturas 

institucionais que tinham sido criadas com outros objetivos (VAN CAENEGEM, R. C. Uma introdução 

histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 

p. 255/256) 
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estruturas político - econômicas e do status quo, mas, ao reverso, através da ciência 

jurídica, tem papel fundamental na transmutação da sociedade.  

 Desse modo, a consciência da abertura metodológica jurídica é algo que urge 

contagiar os operadores do Direito, numa busca da substância dessa ciência e da 

concretização dos direitos já sufragados pela ordem vigente. A preocupação vai além da 

forma do conhecimento jurídico, que foi a preocupação das metodologias oitocentistas, 

da previsão normativa de uma cartografia cada vez maior de direitos fundamentais ou 

de técnicas procedimentais ou retóricas. 

 O presente trabalho colima justamente desnudar o construtivismo nesse contexto 

de crise da pós-modernidade
5
, sob as lentes da filosofia de Jacques Derrida e Jack 

Balkin, correlacionando-o ao novo modelo arquitetônico da responsabilidade civil, cujas 

matizes de índole constitucional reclamam a desconstrução da modelagem clássica, 

sobretudo no que tange ao seus filtros. 

 No universo de um Estado Social, em que a Constituição se insere no centro do 

ordenamento, como bússola normativa e axiológica, a orientar os comportamentos e a 

convivência social, a concepção ontológica de culpa na seara da responsabilidade civil 

sofre os influxos constitucionais, evidenciando a simbiose entre o direito publico e o 

direito privado.  

 Disposta a responsabilidade civil nessa tela, cujas molduras são a solidariedade, 

fraternidade, igualdade material, dignidade da pessoa humana, observam-se os signos 

consolidados de um constitucionalismo contemporâneo, que tem a missão de operar 

desconstruções de uma dogmática privatista, concebida na modernidade, como sinal da 

necessidade de estar-se sempre avançando juridicamente. 

 A erosão da culpa, como filtro da reparação, assim, corresponde a uma 

revolução gradual, inspirada pelo propósito de atribuir efetividade ao projeto 

constitucional solidário, a exigir o reconhecimento de que os danos consistem em um 

efeito colateral da própria convivência em sociedade. 

 

                                                           
5
 Claudia Lima Marques , ademais, trata  a crise da pós modernidade, como uma 

mudança na maneira de pensar e reconstruir o direito. Na sua versão desconstrutora, demonstra, de certa 

forma, uma apatia e um imobilismo em relação as novidades , aos novos desafios, assim com ilumina 

uma desconcertante crise de ideais e confusão de valores e linha jurídicas, que têm influência no direito 

contratual deste final do século (MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 163.). 
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2.  APLAINANDO AS IDEIAS DESCONSTRUTIVISTAS DE DERRIDA 

 

 Jacques Derrida, filósofo nascido em Argélia (1930-2004), teceu em suas obras 

diversas críticas aos moldes do pensamento ocidental, exercendo grande impacto nas 

mais diversas áreas das ciências sociais e humanas. Ensinou filosofia em Sorbonne e em 

1965 foi chamado para dar aulas na École Normale Supérieure. Nos Estados-Unidos o 

filósofo também lecionou nas universidades de Harvard, Yale e John Hopkins.  

 Em suas obras, Derrida não logrou a formação de uma filosofia sistemática e 

metodológica. Em sentido oposto, seu estudo amparava-se em um processo dialógico 

crítico por meio da realização de (re) leitura das obras. Assim, sugere o ato de 

decomposição dos textos como forma de desvelamento do sentido que não se mostra 

aparente aos leitores. Neste contexto é que o autor ventila o seu embasamento teórico e 

filosófico e revela os marcos metodológicos que recobrem o seu pensamento. 

 No livro intitulado Gramatologia
6
, Derrida questiona os elementos filosóficos 

ocidentais tradicionais, propondo a desconstrução destes. A noção de verdade extraída 

do logos produz uma racionalidade hegemônica e prejudicial, a qual classificou como 

logocentrismo. O autor sustenta que a busca da verdade essencial não estaria em uma 

suposta essência das coisas, mas sim na linguagem apresentada, de onde é possível se 

extrair os significados.   

 A análise sugerida por Derrida ganha relevância quando lança luz para o fato de 

que se deve ter como parâmetro o significado que o texto adquire pela interpretação e 

não a busca de uma essência para o texto em si mesmo. Assim, não haveria significado 

único para os textos. A importância do seu pensamento concerne na sugestão de um 

repensar contínuo, o que se consubstancia da ideia da desconstrução. 

 A desconstrução pode ser concebida em duas acepções. Por um lado é vista de 

forma ampla, com contornos populares, no sentido de desconstruir algo que está posto. 

Por outro, assume um sentido técnico, relacionado a uma base filosófica e 

representações acerca da linguagem e do sentido. 

 O conceito de Desconstrução consiste nesta leitura crítica da filosofia clássica 

que Derrida realizou. Para o filósofo, não se trata de uma metodologia própria, mas a 

                                                           
6
  DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Tradutor: Renato Janine Ribeiro. – 2 ed. – São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 
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busca de uma decomposição dos elementos presentes em um texto, com vistas a revelar 

conceitos e sentidos que estão ocultos. 

 Derrida parte do pressuposto de que a razão não deve ser o centro de tudo. A 

essência se encontra no conteúdo do que está escrito e não na forma que aparenta. Logo, 

“no pensamento derridiano, a escritura ocupa o lugar central, passando a fala a ter um 

papel até mesmo desprezível”
7
. Neste sentido, a escrita ganha relevância quando 

comparada à fala, posto que esta se desmancha na efemeridade dos discursos. Já na 

escrita é possível identificar no texto signos que estão ocultos, o que não seria 

perceptível na fala.  

 Para demonstrar a “superioridade” da escrita em detrimento da fala, Derrida
8
 

alude à distorção de grafia do termo “Différance” em lugar de “Différence”, porquanto, 

do ponto de vista fonético, ambas são iguais, sendo possível distingui-las, apenas, pela 

leitura de ambas.
9
 Destaca, assim, a complexidade da linguagem e seus elementos, 

aparentes ou não, os quais precisam ser decifrados, devendo o autor realizar uma 

verdadeira imersão no que está posto para se buscar o seu sentido real.  

 Aduz o autor que o discurso ou a palavra adquirem o seu significado de forma 

histórica. Assim, a depender do contexto em que se incluem, estas expressões assumem 

um significado, tendo a interpretação como elemento de (des) construção. 

 Esses elementos da desconstrução se aplicam perfeitamente às outras ciências, 

inclusive ao Direito. Dessa forma, em sua obra Força de Lei
10

, o autor sugere a 

                                                           
7
  NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A metodologia da pesquisa no direito e Jacques 

Derrida. in PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CERQUEIRA, Nelson. Metodologia da pesquisa em direito e 

filosofia. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 327. 
8
  GUTTING, Gary. Sarte, Foucault e Derrida. in BUNNIN, Nicholas; TSUI-JMAES, E.P. 

Compêndio de filosofia. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2010. P 941. 
9
 Neste sentido, Derrida discorre sobre essa relação entre esses dois signos, sugerindo mudança de 

prisma: “ Como funcionarão então a palavra e a escritura? Voltando a ser gestos: a intenção lógica e 

discursiva será reduzida ou subordinada, essa intenção pela qual a palavra vulgarmente assegura a sua 

transparência racional e sutiliza o seu próprio corpo em direção do sentido, deixa-o estranhamente 

recobrir por isso mesmo que o constitui em diafaneidade: desconstituindo-se o diáfano, desnuda-se a 

carne da palavra, a sua sonoridade, a sua entoação, a sua intensidade, o grito que a articulação da língua e 

da lógica ainda não calou totalmente, aquilo que em toda a palavra resta de gesto oprimido, esse 

movimento único e insubstituível que a generalidade do conceito e da repetição nunca deixaram de 

recusar “( DERRIDA, Jacques. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. Trad. Leyla Perrone-

Moisés. 2. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010, p. 160-161.) 
10

  DERRIDA, Jacques. Força de Lei: o fundamento místico da autoridade. Trad. Leyla Perrone-

Moisés. 2. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. 
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possibilidade da sua utilização no Direito
11

, pelo fato de compreender que os textos a 

serem interpretados são a principal fonte de formação da ciência jurídica. 

 O autor realiza a distinção entre direito e justiça, justificando que ambos não se 

confundem. Destarte, o direito resultaria das normas amparadas em elemento da 

autoridade, ao passo que a justiça é aquilo que se espera, que se deseja experimentar. 

Nesta senda, o direito é passível de desconstrução, visto que é algo construído, o que 

não se aplica à justiça
12

. 

  A possibilidade de desconstrução do direito representa a chance do diálogo e da 

contra-argumentação dos discursos jurídicos que já estão postos e que são dominantes. 

As sugestões de Derrida permitem uma nova forma de (re) pensar o direito, 

questionando os seus paradigmas e criando um terreno fértil para novas concepções, de 

acordo com o contexto social vigente. Tais ações permitem uma reconstrução da ciência 

jurídica, promovendo transformações de ordem política, jurídica e social. 

 

3. A DESCONSTRUÇÃO EM JACK BALKIN  

 

 O autor, jurista norte-americano, nascido em 1956, é professor de Direito 

Constitucional da Universidade americana Yale Law School, e, dentre os seus livros e 

artigos publicados, o Deconstructive Practice and Legal Theory
13

 evidencia de forma 

clara a relaçãoentre o direito e a desconstrução. 

 A despeito de Derrida não classificar a desconstrução como uma teoria, Balkin 

parte do pressuposto de que a desconstrução sugerida por Derrida tem relação direta 

com a concepção de ideologia no discurso jurídico, entendendo-a como tecnica 

utilizável nas estruturas dos discursos jurídicos, sobretudo pelo seu caráter ideológico. 

 Essa concepção de ideologia como elemento fundante do direito se faz presente 

em diversos pensadores, na linha de entendimento de que por trás de todo o aparato 

legislativo, existe uma matriz ideológica que norteia a elaboração e a significação de 

uma lei. Inobstante a diversidade de entendimentos, vale destacar o posicionamento de 

                                                           
11

  ibidem, p. 12 
12

  ibidem,  p.3-58. 
13

  BALKIN, Jack M. Deconstructive Practice and Legal Theory (1987). Faculty Scholarship 

Series. Paper 291.Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt; Acesso em: 

06 set. 2013. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt
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Chauí
14

 que, baseada em Marx, apontou a ideologia como “um fenômeno histórico-

social decorrente do modo de produção econômico”.  

 Chauí
15

 destaca que a ideologia tem sua principal função em uma sociedade 

dividida em classes, pois tem o escopo primordial de dissimular as lutas entre estas, 

negando as desigualdades sociais. Assim, por meio da ideologia busca-se estabelecer 

que a desigualdade existe, todavia, é natural e fruto do esforço de uns em contraste ao 

desinteresse dos outros. Tudo isso, segundo a autora, se daria em um contexto de oferta 

da imagem ilusória da comunidade originada do contrato social entre homens livres. Tal 

entendimento coaduna com a ideia de ideologia proposta por Habermas
16

 quando diz 

que “o que chamamos ideologia são exatamente as ilusões dotadas do poder das 

convicções comuns”.  

 O fato é que, para Balkin
17

, a ideologia seria “the glue that binds the law 

together. Ideology is not law itself, but rather, that which makes law intelligible to the 

subjects who experience it. Ideology is constraint. To be sure, ideology is not a 

homogenous phenomenon”. Logo, todos os autores tem em comum o fato de indicar a 

ideologia como aquilo que está por trás do texto legal e, neste sentido, Balkin sugere a 

desconstrução para desvelar tais sentidos. 

 A proposta do autor consiste na utilização da desconstrução por vários motivos. 

Primeiro, porque esta representa um modo de se criticar as doutrinas vigentes e uma 

leitura desconstrutiva possibilitaria uma mudança de entendimento. Por outro lado, a 

desconstrução revela como o pensamento ideológico está imiscuído nos textos legais, de 

modo a camuflá-los. E, finalmente, a utilização das técnicas desconstrutivas oferta um 

novo tipo de estratégia interpretativa e crítica das interpretações convencionais de textos 

legais. 

 Desse modo, a construção do conhecimento jurídico deve obedecer a duas 

práticas construtivas fundamentais, quais sejam a inversão das hierarquias e a libertação 

                                                           
14

  CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995, p. 417. 
15

  Marilena. op. cit. 
16

 HABERMAS, Jürgen. O conceito de poder de Hanna Arendt. São Paulo: Ática, 1987 p. 112.  
17

  Tradução livre: “ [...] a cola que unifica a lei. Ideologia não é a lei em si, mas sim, aquilo que 

faz a lei inteligível para os sujeitos que o experimentam. Ideologia é restrição. Para ter certeza, a 

ideologia não é um fenômeno homogêneo [...].” BALKIN, Jack. Ideology as constraint. Disponível em 

http://www.4shared.com/document/zP_5tT3l/balkin_ideologyasconstraint.html, acesso em 06 de set. de 

2013, p. 24. 
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do texto do autor. Tais técnicas serão analisadas a seguir, tomando como base o 

artigo Deconstructive Practice and Legal Theory
18

. 

 

3.1. A INVERSÃO DE HIERARQUIAS  

 

 O modelo de ciência racional desenvolvido, sobretudo, por Descartes se 

caracterizava pelo determinismo e tinha suas premissas estabelecidas em enunciados 

rígidos, representando o paradigma da certeza e da simplicidade. Tal método se 

desenvolveu no âmbito das ciências naturais, baseados em regras metodológicas e 

princípios epistemológicos perfeitamente definidos. 

 Sob os limites desse paradigma moderno, as teorias criadas, o conhecimento 

obtido e as descobertas científicas não realizavam uma inter-relação entre si, 

constituindo-se em áreas isoladas do conhecimento. Destarte, as condições científicas 

clamavam por um terreno fértil para as trocas de experiências e o desenvolvimento de 

um estudo plural e não limitado. 

 A condição pós-moderna trouxe à baila as contradições do paradigma da certeza 

e com elas a compreensão de que a sociedade atual é pontualmente caracterizada por 

ambigüidades. Na ciência pós-moderna, a flexibilidade permite lidar com enunciados 

flexíveis e com a instabilidade no lugar do determinismo moderno.  

 Neste sentido, o conhecimento de um dado fenômeno abrange uma 

multiplicidade de enunciados, inclusive incompatíveis entre si, pois a ciência pós-

moderna baseia-se no dissenso. Boaventura de Sousa Santos
19

 classifica esse fato como 

"movimento de desdogmatização da ciência", representado pela concepção de ciência 

pós-moderna, o que tornou a reflexividade algo comum, não só nas ciências sociais, 

mas também nas ciências naturais. 

 Em meio a este contexto de ciência pós-moderna e da quebra do paradigma do 

racionalismo, Balkin desenvolve sua teoria desconstrutivista tecendo críticas ao 

                                                           
18

  BALKIN, Jack M. Deconstructive Practice and Legal Theory. Faculty Scholarship Series. Paper 

291, 1987 Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt; Acesso em: 05 set. 

2013. 
19

             SANTOS, Boaventura Sousa. Um Discurso sobre as Ciências. 12. ed. Porto: Edições 

Afrontamento, 2008. 
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pensamento ocidental vigente e versando sobre a inversão de hierarquias. Para o autor, a 

ideia de que tudo aquilo que é aparente aos nossos olhos representa o que há de mais 

importante e verdadeiro não deve ser mais tida como um paradigma vigente. 

 Neste sentido, algo só pode ser considerado como não idêntico em face de haver 

algo diferente deste. Assim, a acepção de identidade não se esgota em si mesma, mas 

relativa ao seu oposto. Logo, existe uma interdependência entre os conceitos 

hierarquizados. 

 Estabelecidas essas premissas de Derrida, Balkin estende a concepção de 

“desconstrução” para além do campo da filosofia. Para o autor, todo sistema racional 

amparado em princípios e conceitos básicos podem ser passíveis da técnica de 

desconstrução. Assim, o Direito também se amolda a estes termos e, por meio da 

desconstrução da inversão de hierarquias, ao se revelar a oposição, e desconstruí-la, 

chegamos a uma concepção que difere de obrigação moral e legal. 

 Em verdade, o que o autor sugere aos operadores do direito é a utilização da 

desconstrução na interpretação dos dispositivos legais, bem como da jurisprudência, 

com vistas a se chegar à relação de hierarquia e, assim, desfazê-las. Este seria o modo 

pelo qual se alcançaria o senso crítico acerca dos paradigmas vigentes na ciência 

jurídica. Ademais, defende que a desconstrução deve ser utilizada como um instrumento 

histórico e ideológico, que abrange a formação dos princípios jurídicos contidos nas 

normas jurídicas
20

. 

 Outra contribuição importante trazida por Balkin refere-se aos argumentos que 

se desfazem. É demonstrado no uso das reversões desconstrutivistas que as razões dadas 

para privilegiar um lado da oposição sobre o outro, por vezes acabam por ser razões 

para privilegiar o outro lado.    

 Para Balkin, o sistema jurídico se alicerça em ideologias e interpretações. 

Cumpre, assim, ao operador do direito buscar aquilo que está camuflado nas teses 

ventiladas. Porém, a desconstrução não é um conclave ao esquecimento da certeza 

moral, mas sim à rememorar os aspectos da vida humana que foram renegados aos 

ostracismo em face da concepção vigente.  

                                                           
20

 BALKIN, Jack M., Deconstructive Practice and Legal Theory. Faculty Scholarship Series. Paper 291, 

1987 Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/291&gt; Acesso em: 05 ago. 2013, 

p.14. 
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Da mesma forma, não se quer rechaçar as regras e princípios, mas reafirmar 

possibilidades humanas que foram negligenciadas em virtude da valorização de certas 

déias legais
21

. 

 Ademais, partindo da premissa de que o Direito se origina e regulamenta a vida 

social e que a opção pelos bens tutelados, bem como as técnicas de aplicação indicam 

pontos de vista, manifestos ou obscuros, sobre as relações sociais
22

, é preciso utilizar-se 

de uma visão crítica sobre os fundamentos que estão positivados.   

O direito regula a conduta humana por meio de normas que dizem o que as 

pessoas são e devem ver e todas elas, desde as regras mais simples às de conteúdo mais 

geral, possuem uma carga valorativa imbricada ao seu conceito. 

 

3.2. A LIBERTAÇÃO DO TEXTO DO AUTOR 

 

 A expressão “interpretação” é vulgarmente conhecida como atribuir sentido a 

algo ou explicar algum signo/fenômeno. Todavia, o ato de interpretar está inserido em 

um contexto hermenêutico, visto como uma teoria ou filosofia de interpretação, que tem 

o condão de tornar compreensível o objeto de estudo para além da sua aparência ou 

superficialidade. 

 Quando do surgimento dessa teoria, adotava-se uma interpretação de teor 

tradicional, amparada na perspectiva de que o processo interpretativo resultaria no 

alcance da interpretação correta e do o sentido exato da norma.  

Contudo, a hermenêutica contemporânea, lastreada, sobretudo, nas concepções 

de Martin Heidegger
23

 e de Hans-Georg Gadamer
24

, se voltou para o entendimento 

como totalidade e a linguagem como forma de acesso ao mundo e às coisas. 

 Por meio da técnica de análise do texto tendo como parâmetro a libertação do 

texto do autor, Balkin parte do pressuposto de que um texto representa a ideologia de 

quem o escreve.  

 

                                                           
21

 BALKIN, Jack M. ibidem,  p. 22, p.24 
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 BALKIN, Jack M. ibidem, p. 22. 
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HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, Parte I. Petrópolis, Vozes, 1988 
24

 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis, Vozes, 1997. 
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 Ocorre que ao se interpretar almejando a intenção do autor nos textos, surgem as 

preferências, as relações hierarquizadas, originadas por esta espécie de leitura. À 

medida que se estabelece que uma interpretação é correta se estiver conforme a intenção 

para a qual fora criada, afasta-se as outras possibilidades de compreensão. 

 Neste sentido, deve-se considerar também que nem sempre é possível conhecer 

fielmente a verdadeira vontade do autor ao elaborar seu texto. E isto é relevante no 

Direito, sobretudo pelo fato de que as normas são elaboradas em determinados 

contextos históricos e sociais, os quais nem sempre os historiadores e intérpretes tem a 

noção adequada. Ademais, Derrida ainda salienta que o autor pode, por vezes, não 

expressar fidedignamente a sua intenção no texto. 

 Diante desse contexto, Balkin revela que a utilização na desconstrução é de vital 

importância para se chegar a uma interpretação que não se limite ao sentido aparente do 

texto. Não se deve ter como foco buscar o sentido original do autor, como se houvesse 

um maniqueísmo de correção e validade dos argumentos. Logo, se deve buscar a 

libertação do texto do autor. 

 Sobre a apreensão do conhecimento e, por conseguinte, forma de interpretação, 

Feyraband
25

 destaca que este deve ser um conhecimento sobre as condições de 

possibilidade, projetada no mundo a partir de um espaço – tempo, um conhecimento  

relativamente imetódico, constituido a partir de uma pluralidade metodológica.  

 De forma convergente com Feyaraband, a ideia de Balkin é dar espaço para a 

multiplicidade de formas de interpretação. Se os signos presentes em uma norma ou em 

um precedente podem assumir novos significados em novos contextos, não se pode 

restringir-se a um número limitado de significados. Existem diversos contextos em que 

um determinado texto legal pode ser lido e, por isso, um texto é sempre fonte indefinida 

de diferentes significações
26

.  

 Esse caráter crítico da concepção e interpretação das normas representa uma das 

grandes contribuições de Balkin para o entendimento da ciência jurídica, sobretudo 

porque a sociedade está em constante transformação, e o Direito deve acompanhar essas 

modificações.  
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  FEYERABEND, Paul. Tratado contra el método. Editorial Tecnos, 1986. 
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  BALKIN, Jack M. Deconstructive Practice and Legal Theory. Faculty Scholarship Series. Paper 
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4. VISITANDO A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 4.1 Contexto histórico e o modelo dualista: Culpa e risco 

 Nos primórdios dos povos, os homens costumavam resolver os conflitos 

surgidos entre eles, tão somente, de forma que fosse compensado o mal, por meio da 

vingança. Nas primeiras civilizações humanas, portanto, ainda não havia a idéia de 

reparação dos danos causados, mas sim uma idéia de retribuição do mal pelo mal. 
27

 

 O Estado aqui ainda não havia incorporado as vestes da opressão, surgindo, 

desta forma, a composição econômica pelos danos causados à parte que fora vítima da 

conduta lesiva. Nesta composição havia uma tentativa de acordo entre a vítima e o 

ofensor, para que se buscasse a reparação pecuniária do dano que se causou. 

 A posteriori, o Estado, já sob as vestes da soberania, passa a proibir que os 

ofendidos possam fazer justiça com as próprias mãos, tornando-se obrigatória a 

reparação de caráter econômico. O Estado, assim, passa a ser o responsável por fixar o 

valor da reparação para cada tipo de dano, passando a impor à vítima o valor estipulado 

previamente. 

 Neste contexto, surgiu o Código de Manu, sobre o qual Giselda Maria Fernandes 

Novaes Hironaka dispõe: 

Esta foi a primeira codificação das leis e costumes hindus cronologicamente 

posterior ao Código de Hammurabi. Embora este último diga respeito menos 

indiretamente ao mundo ocidental – porque o mundo mesopotâmico teve, 

enfim, repercussões tanto no mundo grego quanto, de certa maneira, no 

mundo judaico -, o Código de Manu, codificação de diversos princípios 

brânames, representa a fundação de uma noção não violenta de compensação 

dos danos, porque substitui a prática da vingança pessoal ou do talião (que, 

evidentemente, também esteve presente nas origens tribais das sociedades 

hindus) pelo pagamento de uma soma em dinheiro.
28
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 O surgimento da “vingança privada” foi marcado pelo brocardo “olho por olho, dente por dente”, 

conforme dispõe Angelo Amado:Surgiu a Lei de Talião. Este regramento passou a regulamentar a 
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 Em substituição à teoria do mal em face do mal, ou seja, da vingança por si só, 

surge a “Lex Aquilia de Damno”, a qual fixou suas bases em Roma e traz consigo a 

culpa como elemento caracterizador do instituto da responsabilidade civil, conforme 

trazido dos ensinamentos de Maria Helena Diniz: 

A Lex Aquilia de damno veio a cristalizar a idéia de reparação pecuniária do 

dano, impondo que o patrimônio do lesante suportasse o ônus da reparação, 

em razão do valor da res, esboçando-se a noção de culpa como fundamento 

da responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de qualquer 

responsabilidade se tivesse procedido sem culpa. Passou-se a atribuir o dano 

à conduta culposa do agente.
29

 

 

 A herança romana é o ponto de partida do estudo, tratando-se de um período no 

qual incidia a responsabilidade civil de maneira diferente da que ocorre no direito pátrio 

hodierno, no qual a responsabilidade é de cunho patrimonial.  

 Com efeito, no período romano, este instituto era aplicado com base na execução 

pessoal, isto é, a execução era dirigida à pessoa do executado, não havendo que se falar 

na incidência da responsabilização sobre os bens de propriedade do agente lesivo. 

 A teoria da irresponsabilidade civil foi a pioneira dentre as teorias do instituto. 

Esta teoria tinha como espinha dorsal a expressão “The king can do no wrong” (O rei 

não errava), já que era imersa no período absolutista, no qual o soberano era posto na 

sociedade como uma imagem sagrada e intangível, não havendo a possibilidade de ser 

responsabilizado por nenhum ato que viesse a praticar.  

 No Brasil, essa vertente vigeu do período colonial ao início da República, 

estando presente nas Constituições do Império, de 1824, permanecendo na Constituição 

Republicana de 1891. 

 As teorias subjetivistas inovam ao inserir o elemento anímico da culpa na análise 

da responsabilização por parte do Estado.  

 Adentrando nas teorias objetivistas, a primeira a citar é a teoria do risco integ 

ral, que estabelece que o Estado possui o dever de indenizar em qualquer circunstância, 

ainda quando se trate de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou 

força maior, ou seja, não se aceita nenhuma excludente de responsabilidade.  
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 A segunda teoria a tratar, conhecida como teoria do risco social, descreve o 

dever do Estado em preservar a harmonia e estabilidade da sociedade através da 

reparação de eventuais danos gerados por particulares, sem prejuízo de eventual direito 

de regresso. Calcado no princípio da igualdade, a individualização perde lugar para a 

socialização que tem o dever de garantir e compensar.  

 A última teoria objetivista é a teoria do risco administrativo, a qual sustenta que 

o Estado é responsável pelo risco gerado por sua atividade administrativa. Todavia, 

admite a possibilidade de omissão da responsabilidade estatal, se houver a exclusão do 

nexo causal, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato 

exclusivo de terceiro. Ressalta-se, contudo, que, se não existir ligação entre a atividade 

administrativa e a lesão, o Estado não será culpado. 

 

4.2. Finalidade: pedagógica ou reparadora? 

 

              A vida do ser humano em sociedade, para que não atinja o chamado “estado de 

caos”, pressupõe a obediência a determinadas regras jurídicas, nas quais se encontram 

dispostas consequências atinentes às condutas escolhidas pelos homens. Na medida em 

que um dano vem a ser causado a um terceiro sujeito, o ordenamento jurídico brasileiro 

vem disponibilizar meios para que a parte prejudicada busque a reparação, isto é, o 

ressarcimento em face da lesão sofrida.  

            O instituto da responsabilidade civil tem por finalidade precípua o 

restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano causado ao sujeito passivo da relação 

in casu estabelecida.  

 Kriger Filho aponta a finalidade da responsabilidade civil, demonstrando a 

imprescindibilidade do instituto para a concretização e eficácia das normas de Direito: 

É precisamente para compelir os homens a observarem e respeitarem as 

regras de convivência, que lhes são impostas pelo Direito, que o instituto da 

responsabilidade tem a sua razão de ser e o seu fundamento, sendo que a sua 

finalidade é a de impedir a perpetração de danos à sociedade e aos 

indivíduos, isoladamente considerados, impondo as respectivas sanções pela 

inobservância dessas regras.
30
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 Três funções se destacam no estudo do instituto da responsabilidadade civil: 

função compensatória do dano à vítima, a punitiva do ofensor e a desmotivação social 

da conduta lesiva. 

 Quanto à função compensatória, esta é, sem dúvida, o objetivo precípuo e a 

finalidade do instituto da responsabilização civil, tendo em vista representar a reposição 

do bem perdido, diretamente, ou, quando não mais possível, incide o ressarcimento 

pecuniário. O pagamento representará um quantum indenizatório que compense em 

montante equivalente ao valor do bem material ou do direito não calculável 

monetariamente. 

 De outro passo, secundariamente, surge a função punitiva do ofensor. Esta 

função é igualmente relevante, embora não represente a finalidade primária do instituto. 

A medida imposta ao ofensor, sem dúvidas, também virá a gerar no mesmo um efeito 

punitivo, persuadindo o agente lesivo a não mais agir de tal forma. Esta finalidade não é 

de relevância máxima, sendo admitida, inclusive, a sua não incidência quando se fizer 

possível a restituição do status quo ante. 

 A terceira função é a função pedagógica, de cunho socioeducativo, a qual 

representa a desmotivação social da conduta praticada. Esse fim associa-se à mesma 

idéia da função secundária, representando uma ramificação da mesma. Com tal medida 

se demonstra na sociedade quais condutas não serão toleradas, e indiretamente 

estabelece-se um equilíbrio e segurança galgado pelo direito. 

 Neste contexto, pode-se vislumbrar tanto a função reparadora quanto a 

pedagógica, no entanto, pode-se concluir que a responsabilidade civil tem por finalidade 

básica a análise da obrigação de um agente “agressor” reparar o dano que causou a 

outrem, com fundamento nas normas dispostas no Direito Civil brasileiro hodierno. 

 

 5. ARQUITETURA RECONSTRUTIVA DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONTEMPORÂNEA À LUZ DAS BALIZAS CONSTITUCIONAIS: DA  

RESPONSABILIDADE À REPARAÇÃO DO DANO 

              Durante longo tempo, a arquitetura projetada pelo liberalismo atendeu aos 

interesses dessa classe dominante, ensejando uma imensidão de excluídos. Em razão, 

entretanto, das transformações econômicas, politicas e sociais do século XX, num 

contexto de Estado intervencionista, de universalismo, se fez necessária uma 
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metamorfose no trato da autonomia da vontade, da liberdade individual e do direito de 

propriedade, sobretudo mediante limitações das mais diversas matizes.  

As primeiras codificações liberais apareceram num contexto em que não se 

reservava lugar a ordem política do cidadão, em que prevalecia o império da lei, sem 

espaço à promoção da cidadania social, e ao dialogo entre publico e privado. As 

constituições somente disciplinavam a relação com o Estado , e não entre particulares, 

restando aos códigos civis a disciplina das relações interprivadas, dado o status de 

constituição do homem comum.  

Entrementes, no sec. XX, com o Walfare state, e a consciência por uma humanização, 

inverte-se essa idéia, rompe-se com a face monógina do Código Civil 
31

, e um novo paradigma 

de Constituição exsurge, com a ampliação do catálogo de direitos fundamentais, que passa a 

alçar os direitos sociais, os quais exigem do Estado uma intervenção na sociedade sob a forma 

de prestações positivas, e, na economia, limitando a liberdade individual. 

 O pensamento contemporâneo passa, então, a vetorizar uma transição 

paradigmática do projeto moderno para uma cultura pós-moderna, onde a realidade 

social não existe como totalidade, mas se revela fragmentada, fluida e incerta.  

Reduz-se o espaço consagrado à liberdade individual, cujo império sufocante 

não realizava a igualdade material. Novos deveres passam a ser assumidos pelo Estado 

e distribuídos entre os cidadãos, colimando-se promover o acesso a justiça social e ao 

exercício pleno da cidadania. 

 A migração de institutos civilistas do centro gravitacional codificado para o 

constitucional e os microssistemas, num cosmo em que o brilho incandescente passou a 
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Histórica, o direito é o resultado da evolução histórica dos povos e deve adaptar-se a essa evolução. O 

congelamento do direito através da codificação gera contradições internas e tensões intoleráveis dentro 

da sociedade. Toda codifícação coloca, portanto, um dilema: se o código não é modifícado perde todo 0 

contato com a realidade, fica ultrapassado e impede o desenvolvimento social; mas, se os componentes 

do código são constantemente modificados para adaptapse às novas situações, o todo perde sua 

unidade lógica e começa a mostrar divergências crescentes e até mesmo contradições Os perigos são 

reais, pois a experiência mostra que a compilação de um novo código é uma tarefa diñcil que raramente 

(...)” (VAN CAENEGEM, R. C. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo 

Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 19.) 
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emergir dos signos da solidarização, socialização, igualdade substancial, personalização 

, pluralismo, funcionalização, todos guiados pelo valor supremo da dignidade da pessoa 

humana.
 32

 

Descortinado o cenário plural, em que a autonomia da vontade não é mais 

dogma, mas condição de validade, os princípios assumem status normativo, e são 

responsáveis por uma realocação da dogmática e do direito posto na seara da 

responsabilidade civil, tomando como norte a realidade social vigente e os objetivos 

consagrados na democracia, sob a aura de uma cultura jurídica pós – moderna, 

fundamentada no pluralismo, na prospecção, na discursividade – comunicativa,  

relatividade, narração.
33

 

 A solidariedade, fundamento da existência em sociedade, conduz à preocupação 

com o outro, sendo igualmente importante promove-la e a dignidade da pessoa humana. 

Ademais, como bem expressa Perlingieri, a solidariedade exprime a cooperação e a 

igualdade na afirmação dos direitos fundamentais de todos.
34

 Paulo Lôbo
35

, por sua vez, 

encetando a relação obrigacional como relação de cooperação, dispõe que “a atuação do 
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  Vale lembrar as palavras de Paulo Lôbo: “Na atualidade não se cuida de buscar a demarcação 

dos espaços distintos e até contrapostos. Antes,  havia a disjunção ; hoje, a unidade hermenêutica, tendo a 

constituição como ápice conformador da elaboração e aplicação da legislação civil. A mudança de atitude 
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sentiments‟, sendo o Leitmotiv da pós-modernidade a valorização dos direitos humanos. Para Jayme, o 
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dos sistemas genéricos normativos („Zersplieterung‟), manifesta-se no pluralismo de sujeitos a proteger, 
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cadeia e em relações extremamente despersonalizadas. Pluralismo também na filosofia aceita atualmente, 
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(JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des 

Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, 1995, II, Kluwer, Haia, p. 36 e ss.) 
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principio da solidariedade implica adimplemento pelas partes [...] dos deveres 

inderrogáveis de solidariedade, e não somente no âmbito de uma relação 

interindividual”    

 Ao ganhar status de principio, a solidariedade traduz fonte de direitos e deveres, 

em patamar coletivo e individual, e sua carga axiológica contribui firmemente na 

garantia da dignidade, balizando o desenvolvimento humano e a criação de uma 

sociedade mais justa, com menos excluídos. 

 A ética da solidariedade, ocupa o lugar antes reservado a ética da liberdade, e 

funda o dever de reparar, afastando a prevalência do interesse do mais forte, numa visão 

de relação obrigacional simbiótica, de encontro e não antagonismo individualista. A 

objetivação do dever de reparar se justifica na distribuição dos riscos e na necessidade 

de garantir a reparação dos danos suportados pela vitima, nessa perspectiva solidária e 

dialógica. Ademais a solidariedade constitucional impõe a cada contratante a sujeição a 

sacrifícios necessários ao adimplemento dos deveres gerais de conduta e a reparação 

dos danos. 

 Na contemporaneidade, tonalizada pelo pluralismo social e democracia, a 

igualdade já não se limita aos juízos negativos de valores, como o era ao tempo do 

liberalismo, passando a exigir tratamento diferenciado aos desiguais 
36

, de modo que as 

pessoas não são mais consideradas em abstração , mas em concretude, conforme suas 

características e  história vivencial. A partir dessas noções, nota-se que só se pode falar 

em verdadeira liberdade, em exercício real da autonomia privada, quando tenham os 

interessados igualdade de oportunidades, igualdade de condições culturais, econômicas, 

sociais. Essa isonomia acaba sendo pressuposto do justo contratual. 

 A própria concepção de abertura do sistema proporcionada pela clausula geral da 

boa fé objetiva, ao impor conduta leal, independentemente de considerações subjetivas, 

veio minar os excessos resultantes do liberalismo jurídico, atribuindo coercitividade ao 

proposito de construção de standards de comportamento adequados no trafego social, de 

um ambiente relacional marcado pela confiança recíproca e respeito aos interesses 

alheios, colimando concretizar a dignidade da pessoa humana. 
                                                           
36

  Conforme Alexy, para ter algum conteúdo, o enunciado geral de igualdade não pode permitir 

toda e qualquer diferenciação e toda e qualquer distinção, sendo necessário encontrar um meio termo 

entre esses extremos. O ponto de partida é a fórmula clássica “ o igual deve ser tratado igualmente, o 

desigual, desigualmente”, que constitui a coluna vertebral da jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal alemão sobre o art. 3, paragrafo 1, da Constituição respectiva ( ALEXY, Robert. Teoria dos 

Direitos Fundamentais., p.397) 
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 Dessa valorização da qualidade da tutela à pessoa humana, decorrem os 

fenômenos da expansão dos danos passiveis de reparação, a objetivação de atribuição 

do dever de reparar, a coletivização dos prejuízos e a inviabilidade de recurso à 

subjetividade, como expediente à limitar o afastar o dever de reparar
37

.  

 Sem dúvida, a pessoa não pode ser considerada abstratamente como simples 

elemento da relação obrigacional. O redirecionamento do processo de personalização, 

dá novos contornos à relação obrigacional, que deve ser nucleada pela solidariedade 

constitucional, buscando efeitos jurídicos essencialmente existenciais e 

secundariamente patrimoniais. 

 Em sede de reparação, a preocupação central não é a sanção do devedor  - até 

porque já superada a idéia de castigo associada à reparação - mas o dano suportado pelo 

lesado, e a situação social desse lesado. Nessa perspectiva, o dever de reparar o dano é 

uma garantia de paz social, da própria sociedade, na medida em que se preocupa com a 

pessoa humana, com a promoção do bem comum. 

 Se atentarmos para as mais diversas contingências da contemporaneidade, para 

os mais diversos bens e serviços nela surgidos e aperfeiçoados,  a impossibilidade de 

juízos seguros de previsibilidade, os riscos difundidos no tempo e no espaço 

cumulativamente (novas tecnologias industriais e seus impactos ambientais;  

ocorrências naturais com impacto social; fenômenos ligados ao terrorismo político, etc), 

observaremos a insuficiência de soluções clássicas para a expansão dos danos. 

 Vive-se o ocaso da culpa, como filtro da responsabilização civil. Com o olhar 

sobre o dano injusto é preciso pensar de que forma é possível amenizar ou evitar que a 

vitima suporte suas consequências, priorizando a proteção da pessoa humana, até 

porque quando essa logra efetiva proteção , promove-se redução de custos sociais 
38

. 

 O caminho é o recurso a fatores objetivos de imputação do dever de reparar 

responsabilidade objetiva, sendo inquestionável que o surgimento das presunções, 

ampliação dos contornos da responsabilidade contratual traduzem importantes degraus 

da evolução do tratamento dos danos provocados pela violação de dever contratual. 

                                                           
37

  Cf. CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: RT, 

2013, p. 63. 
38

  Cf. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta: evolução de 

fundamentos e de paradigmas na responsabilidade civil na contemporaneidade.Revista da Faculdade de 

Direito da UFG, Goiania, vol. 31, p. 54/55, jan/jun. 2007. 
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 A construção da responsabilidade civil deve levar em consideração a 

conformação da conduta das partes ao programa obrigacional concretamente 

estabelecido, aos deveres gerais de conduta – lastreados na boa fé objetiva -  de modo a 

aferir-se a substancialidade, e não formalidade, do adimplemento e satisfação das 

expectativas do credor. 
39

Busca-se , assim,  garantir a cooperação entre os contratantes, 

reestabelecer o equilíbrio econômico jurídico alterado pelo dano, colimando corrigir as 

distorções provenientes das lesões , e  promovendo, em essência, o ser humano. 

 Adverte Catalan
40

 que diante da desconformidade entre o comportamento e a 

conduta que deveria ser observado no processo concreto obrigacional, se apura a 

contrariedade ao direito, e, consequentemente, a responsabilidade contratual, sem 

referencia a culpa. Dada essa violação de dever contratual, se buscará a equalização do 

equilíbrio contratual e social afetado. 

 São, então, pressupostos à caracterização da responsabilidade :  o negócio 

juridico, o não cumprimento da prestação exigível ou esperável, o dano passível de 

ressarcimento,  ligado a conduta do devedor por meio de um nexo de causalidade. 

 O dever de reparar um dano oriundo da violação de um dever contratual, 

pressupõe a existência de um contrato (sem que necessariamente seja valido e eficaz). 

Ele pode prescindir de um dano efetivo, mas não prescinde de uma lesão injusta a um 

interesse juridicamente protegido, seja de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, de 

modo que o foco recai sobre a lesão , e a lupa deve revelar se essa lesão deriva do 

exercício de um interesse digno de tutela. 

 Ademais, a antijuridicidade, enquanto contrariedade ao Direito, compõe o rol 

dos pressupostos do dever de reparar, a ele não afligindo qualquer juízo de 

culpabilidade. 

 O nexo de causalidade objetivo entre a conduta qualificada pela antijuridicidade 

e a lesão a interesse juridicamente relevante é o pressuposto derradeiro .  

 A culpa , assim, como reprovabilidade da conduta do agente, não é mais 

pressuposto da responsabilidade contratual 
41

, o que vem corroborado pela expansão da 
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  Cf. BUSSATA, Eduado Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 

São Paulo: Saraiva, 2007, p. 21 
40

  CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 100 
41

  Cf. GAGLIANO, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

responsabilidade civil, 5 ed,  São Paulo: Saraiva , 2007, vol. 3, p. 25 
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imputabilidade objetiva . O raciocínio é simples: pressuposto é o que condiciona a 

existência, de modo que , se algo existe sem ele, não é pressuposto. 

 Na doutrina clássica, define-se a culpa como erro de conduta imputável ao 

agente, falha motivada pela omissão de diligencias, etc, ligando-se sempre a noção de 

culpa à reprovabilidade da conduta do agente, e à produção de danos. No entanto, a 

exigência do dano retira a autonomia da culpa e não permite visualizar a possibilidade 

de condutas culposas sem lesão a um interesse juridicamente protegido, quando 

antijuridicidade e dano são figuras distintas e autônomas
42

.  

 Desse modo, imputar não é atribuir culpa, mas atribuir responsabilidade, desde 

que presentes os pressupostos (negócio juridico, conduta antijurídica, nexo de 

causalidade, lesão a interesse juridicamente relevante), ante a existência de um fator de 

atribuição do dever de reparar, eleito pelo Direito. A propósito, André Fontes
43

 elenca 

como fatores objetivos, dentre outros, a solidariedade, a seguridade social, o risco 

criado, a equidade, garantia e tutela especial de credito, os fundamentos objetivos de 

atribuição de responsabilidade.  

             Perceba-se que o dever de reparar pode ser imputado a alguém em razão de 

diversos e distintos fatores, desgarrados da culpa, que, assim, definitivamente, não pode 

ser mais apontado como pressuposto da reparação. Ela é desnecessária à gênese do 

dever de reparar os danos, ainda mais quando encartada a tendência quanto a absorção e 

diluição dos danos na sociedade.  

 É tempo de tratar-se a violação de um dever, como um supraconceito, a exemplo 

do que ocorreu a partir da reforma do código civil alemão
44

,  

 O paradigma da essencialidade permite a mitigação dos efeitos do 

inadimplemento da prestação, podendo ser usado no processo de reconfiguração da 

noção de impossibilidade exoneratória. O código civil alemão já equipara a 

impossibilidade objetiva a subjetiva quando alude a impossibilidade fática, o contexto 

fático em que se encontre o devedor. 

                                                           
42

  CATALAN, , Marcos. A morte da culpa na responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 128  
43

  FONTES, André. Os fatores de atribuição na responsabilidade por danos. Revista Brasileira de 

Direito Comparado. Rio de Janeiro, n16, p. 177/189, jan/jun.1999. 
44

  Cf. MARQUES, Claudia Lima (coord). A nova crise do contrato: estudos sobre a nova teoria 

contratual. São Paulo: RT, 2007, p. 146/159 
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  Considerando-se que quem contrata não mais contrata tão só o que contrata
45

, 

numa seara de funcionalização e justificação social, os deveres gerais de conduta 

assumem relevância impar, independente da vontade das partes. Essa nova modelagem 

de negócio jurídico implica um processo obrigacional pautado na probidade, 

solidariedade, lealdade e cooperação, iluminado pela boa fé objetiva, requerendo das 

partes um pensar reflexivamente no outro
46

. 

 Como esclarece Catalan
47

, a preponderância do recurso aos fatores objetivos de 

atribuição do dever de reparar o dano injusto nas hipóteses de violação de deveres 

gerais de conduta parece derivar do valor que assume a necessidade de proteção da vida, 

valor que , ao lado da integridade psicofísica e de outros vetores que compõem o 

conjunto aberto de direitos da personalidade , justifica a existência – ainda que não os 

limite a essas situações – dos deveres sob análise.  

Outrossim, deriva da valorização da confiança depositada na conduta do outro, 

da obrigação de segurança. Não importa se o dever violado fora conhecido com 

antecipação, devendo-se levar em conta aferição de fatores de atribuição do dever de 

reparação , os comportamentos foram informados pela boa fé , solidariedade social. 

 Isso tudo nos leva a concluir que, superadas as teorias patrimonialistas, a relação 

obrigacional já não pode ser focada com lentes individualistas e privatistas, mas numa 

arquitetura jurídica de proteção e promoção dos direitos da personalidade. Percepções 

reducionistas ou puramente estáticas do fenômeno obrigacional dificultam a sua 

compreensão.  

Longe de identificar-se com o vinculo jurídico que permite ao credor exigir do 

devedor o desempenho de uma prestação, também deverá ser equalizada pelo respeito 

ao devedor, em prol da solidariedade social, cooperação e justiça comutativa e social, 

tendo-se em mira a relação obrigacional como um processo dinâmico e suscetível as 

contingencias da vida, no tempo e no espaço. 

 Com o afastamento da culpa do universo da responsabilidade contratual , 

naturalmente se promove a aproximação do tratamento de dever de reparar os danos das 

                                                           
45

  FACHIN, Luiz Edson. Contratos na ordem pública do direito contemporâneo. In : TEPEDINO, 

Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (coord). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias 

contemporâneas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P458. 
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  Cf. MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé objetiva e o adimplemento das obrigações. Revista 

brasileira de direito comparado, Rio de Janeiro, n.25, p. 229-282, jul/dez. 2003, p.233 
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  CATALAN , Marcos. A morte da culpa na responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 156. 
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balizas que informam o direito de danos, assim como a adequação da leitura do tema 

aos pressupostos teóricos que informam o processo de personalização do direito civil, a 

primazia da função preventiva da responsabilidade civil, o respeito ao principio da 

isonomia e a solidariedade social. 

 É na confiança
48

 que a sociedade contemporânea deposita a garantia de que as 

obrigações serão adimplidas, assumindo, por isso mesmo, papel central na gênese do 

dever de reparar os danos contratuais, papel de fator de imputação do dever de reparar 

no curso do processo obrigacional, sobretudo quando observada a concepção de que o 

contrato impõe respeitar  e responder pela confiança que o outro nele depositou ao 

contratar e que as expectativas produzidas pela confiança podem ser consideradas como 

fonte autônoma no direito obrigacional.    

 Essa nova forma de pensar as obrigações e a consequente responsabilidade 

atende ao interesse social e restabelecimento do equilíbrio desfeito pelo dano. 

 Ao distribuírem-se de forma mais adequada os riscos do contrato, as cargas e 

tensões no processo obrigacional serão mais bem equilibradas . Se a realização da 

justiça pressupõe tratamento igualitário entre as partes iguais e desigual entre as partes 

desiguais, justo a distribuição dos riscos nessa proporção entre as partes. Sobre o credor 

penderão os riscos inerentes a eventualidade do não cumprimento ou do cumprimento 

impreciso da prestação que lhe é devida, e sobre o devedor os de ressarcir os danos 

causados pela inobservância do programa obrigacional, à exceção de causa estranha e 

não imputável que provoque a violação do dever contratual.
49

 

 Exigir uma conduta culposa como pressuposto da responsabilidade já não se 

coaduna com o pleno acesso a justiça, sobretudo quando se considere a fluidez das 

relações na sociedade , a expansão dos danos indenizáveis, a necessidade de leitura das 

vicissitudes surgidas no curso do processo obrigacional , por meio das lentes 

constitucionais da isonomia, solidariedade social, dignidade da pessoa humana e 

princípios contratuais sociais, a força normativa da confiança como fator de imputação 

do dever reparatório.  
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  Cf. enunciado 363, aprovado na IV Jornada de Estudos de Direito Civil, sob a coordenação do 

Conselho Nacional da Justiça Federal, dispondo que “os princípios da probidade e da confiança são de 

ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação” 
49

  Cf. CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: RT, 

2013, p. 272 
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 A efetivação da justiça contratual exige, assim, que o respeito a força obrigatória 

se sujeite a um pressuposto prévio : a presença e/ou a manutenção da equivalência entre 

as prestações reciprocamente consideradas em perspectiva genética e funcional. 

 Vivemos numa realidade que demanda maior preocupação com a realização dos 

conteúdos substanciais do direito material, e não uma segurança jurídica formalista, de 

subsunção legalista, que revele a segurança do direito e não o valor da segurança no 

direito
50

 .  

 As codificações oitocentistas, num universo de neutralidade axiológica e 

formalismo tecnicista (apego excessivo a lei), tiveram a pretensão de dar respostas 

abstratas ressonantes,  sem considerar perguntas que sequer seriam imaginadas, em prol 

de uma segurança jurídica artificial, já que muitos foram os excluídos e privados de uma 

segurança substancial. Essa forma cartesiana de pensar o direito não se coadunava com 

a necessidade de aproximação do Direito à realidade social, a fim de responder as novas 

demandas surgidas. 

 Uma postura hermenêutica emancipatória e reconstrutiva se faz necessária, 

diante da constatação de que a norma jurídica é fruto de um processo que deve 

considerar a multiplicidade de variáveis na intersubjetividade da relação jurídica, que 

foge do alcance de simplistas silogismos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 O Direito, como ciência social, traz em sua gênese o perfil metamórfico, na 

medida em que, estando a serviço da sociedade, deve estar em constante transformação 

para acompanhar as novas realidades de cunho político, social e econômico, e, 

consequentemente, concretizar o ideal de justiça. 

 Pensando-se num campo reducionista das insuficiências, deve-se lançar 

constantemente um olhar crítico sobre o presente, em cotejo com o acervo histórico, a 

fim de efetivar-se desconstruções e reconstruções dogmáticas, num movimento de 
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  Cf. BARROSO, Lucas Abreu. Novas fronteiras da obrigação de indenizar e da determinação 

da responsabilidade civil. In: DELGADO, Mario Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (coord). Questões 

controvertidas: responsabilidade civil. São Paulo: Método, 2006. Vol.5, p. 363, 366 
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efervescência, à guisa de diretivas axiológicas que localizem a pessoa humana no centro 

dessa engrenagem, e colimando, sobretudo, a realização dos direitos fundamentais. 

 Desconstruir para reconstruir e avançar no desenvolvimento da sociedade e 

fortalecimento do próprio Estado Democrático de Direito, sem retrocessos que ceifem 

as conquistas antropocêntricas, é a missão a que deve se destinar os operadores do 

Direito, distanciados, assim, de um modelo cartesiano que se blinda frente aos influxos 

das transformações. 

 Nesse contexto as ideias de Balkin e Derrida vêm ao encontro de uma nova 

forma de pensar o Direito, a partir de insights que o desvelem substancialmente em 

sintonia com os paradigmas da solidarização, igualdade material, dignidade da pessoa 

humana e funcionalização, conformando-o às expectativas evolutivas. 

Trilhando essa senda de intelecção,  encontra zona de conforto a desmistificação 

da culpa, como filtro da responsabilidade civil contemporânea, dada a concepção 

solidarista do direito à reparação dos danos. 

Essa é a tendência da doutrina e jurisprudência nacional, resultado de uma 

crescente conscientização de que a responsabilidade deve ser objetivada e basear-se no 

resultado e não na causa, focando-se a discussão na socialização das perdas , e não na 

dos riscos, de modo que a preocupação central da responsabilidade civil vai deixando de 

ser a repressão ao comportamento indesejado, para concentrar-se sobre a reparação dos 

danos causados em sociedade. 

Trata-se, enfim,  de uma tendência desconstrutiva, resultado de crítica reflexixa, 

ancorada nos fenômenos da mutação social, expansão dos danos e necessidade de 

promover os direitos da personalidade, e cuja essencialidade à saciedade do bem 

comum e à realização dos fundamentos da ordem constitucional é notoriamente 

percebida. 
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