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INTRODUÇÃO 


"Quando U1l1a situação é indefinida, COlllO J régu a de chull1bo usada 
pelos construtores ell1 Lesbos, a régua se adapta <] forllla cb pedra e não 
é rígida, e o decreto se adaptJ aos fatos de mal1eira id~lltira" (Aristóteles)'. 
"Tollt Ir dOllll11Jge, iluis rien que le dOllllllJge" (aciígio do direito tIal1cêsj1. 
"Sem que se estabeleça noção de dano, não se pode ter uI1la ideia exata cil 
responsabilidade civil nUIl1 determimdo país" (Clóvis do Couto e Silva) \ 

O princípio da reparação integral ou plena, também chamado de equivalência 
entre o dano e a indenização, como indicado por sua própria denominação, busca 
colocar o lesado em situação equivalente à que se eJlcontrava antes de ocorrer o 
ato ilícito, ligando-se diretamente à própria função da responsabilidade civil, que 
é fazer desaparecerem, na medida do possível, os efeitos do evento danoso. 

Esse ideal é, na realidade, uma utopia, pois dificilmente se alcançará a inteira 
reparação de todos os prejuízos sofridos pela vítima, o que é feito de forma apenas 
aproximativa. 

Os sistemas jurídicos, percorrendo diferentes caminhos, têm procurado alter
nativas para chegar à mais completa reparação possível dos prejuízos sofridos pela 
vítima. 

Clóvis do Couto e Silva lembra, com pertinência, que somente se conhece um 
sistema Jurídico quando se consegue precisar o seu conceito de dan01

, tendo essa 
noção evoluído ao longo da hIstória. 

Na filosofia grega, Aristótoles, na Ética a NicÔIIIQcv, ao desenvolver o seu con
ceito de Justiça corretiva, relacionando-o com a igualdade a ser preservada nas 
relações privadas em geral (voluntárias e involuntárias), embora sem estabelecer 
distinção entre responsa bilidade civil e responsabilidade penal ,Já manifestava a sua 
preocupação com a reparação dos danos causados pelos atos ilícitos em geraP. 

, Ética () Nicômaco. Brasília: Ed . Universidade de Brasília, 199Z, p 109·110 (V, 1, II37b). 


'''Todo o dano, mas não mais que o dano" (cr. VINEY, Cenev,cI·e. Les obligations: la responsabili

té, effets. Pari s: LCDJ, 1988 (Tra ite de droit civi l), p 81. ; TOULEMON, André; MOORE, Jean 

Le pre;udice corporel et moral en droit commun. Paris: Sire)', 1955, p. Z; LAMBER1:FAIVRE, Yvon

nc. Droit du dommagecorporel: systémes d'indemn isation. Paris: Dalloz, ZOOO, p. 163). 

\ SILVA, Clóvis Veríssimo do COlltO e. O conceito de dano 110 direito brasileiro e no direito compa

rado. RT, São Paulo, v. 80, n. 667, llIaio 1991, p. 9. 

• SILVA, C, 1991, P 9. 

\ ARIST6TELES, 199Z, p. 97-98 (V, I, 11 >Z,,) . 
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