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RESUMO

Consiste no estudo do dano moral, em geral, e na sua quantificação, em particular.
Pretende analisar a evolução (ou não) do instituto no correr dos tempos, tanto no Brasil
quanto nos demais países do mundo. A responsabilidade civil, hodiernamente, assumiu papel
relevante no estudo do Direito, dada sua amplitude no disciplinamento das relações
interpessoais. O estágio atual da sociedade exige a adoção de mecanismos eficazes para coibir
a realização de atos contrários ao ilícito. Valores essenciais da personalidade humana
merecem destaque cada vez maior dentre os direitos fundamentais, e qualquer ofensa causada
em relação a eles deve ser punida na sua exata medida. O dano moral, nesse contexto, tem sua
importância aumentada. Isso faz com que se eleve, na mesma proporção, o significado da sua
quantificação a partir do momento em que é violado o dever jurídico dele derivado. Inserida
no conceito amplo do dano moral, setorialmente, será abordada a responsabilidade médicohospitalar, como forma de estabelecer com maior clareza a importância em se atribuir, da
melhor maneira possível, um valor apropriado a esse dano moral, para que se atinja sua
finalidade precípua que é realizar a Justiça.
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