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RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo analisar de forma crítica o dano moral coletivo 
e sua incidência no campo do direito trabalhista, perpassando inicialmente sobre um 
estudo acerca da responsabilidade civil e seus elementos caracterizadores, assim 
como analisar o conceito de dano moral, como sendo o dano que afeta diretamente 
a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade. Em momento 
posterior se examina o dano moral coletivo, iniciando, primeiramente, com um 
estudo atinente aos direitos transindividuais, os quais se subdividem em direitos 
difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, e sua aplicação no 
âmbito do Direito do Trabalho. Ressalte-se que há crítica formulada quanto ao termo 
dano moral coletivo, tendo em vista que melhor seria utilizar o termo dano 
extrapatrimonial coletivo, pois neste não se remete à ideia de dor, vexame ou abalo 
psicológico, efeitos que de fato não podem ser observados no âmbito coletivo. 
Assim, o dano moral coletivo, diante da evolução doutrinária e jurisprudencial, 
constitui uma ofensa aos direitos pertencentes à coletividade, de modo que há a sua 
ocorrência quando se perpetra algum direito transindividual ofendendo 
principalmente a dignidade da pessoa humana. Em um terceiro momento são 
analisadas as hipóteses de configuração no âmbito laboral através de julgados dos 
tribunais trabalhistas pátrios. Ressalta-se também o instituto da prescrição, sendo 
este inaplicável quando há ofensa aos interesses difusos e coletivos em sentido 
estrito, aplicando-se aos interesses individuais homogêneos, salvo quando estes 
tenham graves repercussões na sociedade. No plano laboral, o dano moral coletivo 
mostra-se bastante incidente, principalmente nos casos de redução à condição 
análoga de escravo, revista íntima, descumprimento das leis trabalhistas, 
descumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho. O objeto aqui 
estudado, tendo em vista a sua crescente evolução e as várias interpretações sobre 
as nuances deste, apresenta-se, por vezes, divergente, principalmente no campo da 
doutrina, haja vista a posição de alguns autores em não acatar a existência do dano 
moral coletivo. Para a feitura do trabalho foram utilizadas obras do ramo do Direito, 
precipuamente aquelas pertencentes ao campo da responsabilidade civil, do Direito 
Trabalhista, da Tutela Coletiva, além de obras específicas sobre dano moral, dano 
moral trabalhista e dano moral (extrapatrimonial) coletivo, usando-se um método 
dedutivo, isto é, partindo de premissas gerais com o fulcro de chegar a uma 
premissa específica. 
 
Palavras-chave: Dano Moral Coletivo. Dano Extrapatrimonial Coletivo. Interesses 

Transindividuais. Direito do Trabalho.  
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ABSTRACT 

The following work has as its scope a critical analysis of the collective moral damage 
and its incidence in the Labor law field, pervading initially in a study about civil liability 
and its characterizing elements, as an analysis of the concept of moral damage, as a 
damage that directly affects the dignity of a human being. In another moment the 
collective moral damage will be analyzed, starting with a study of trans-individual 
rights; subdivided in diffuse rights, collective rights and individual homogeneous 
rights, and its application in Labor law. It should be noted that there are formulated 
criticisms about the term moral collective damage, on account that the best term 
would be non-pecuniary collective damage, due to the fact that this term does not 
refer to the idea of pain, vexation or psychological damage, effects that cannot be 
observed in a collective level. Therefore, the moral collective damage, considering 
the doctrinal and jurisprudential evolution, constitutes an interference to the rights 
that belong to the society, in a way that, when some trans-individual rights are 
perpetrated, and the human dignity is offended, the moral collective damage has 
occured. Thirdly, the hypothesis of configuration under the labor law will be analyzed, 
through Labor court judged cases in Brazil. It is noteworthy, also, the institute of 
prescription, being inapplicable when there are offenses to the diffuse and collective 
rights, but applying to the individual homogeneous rights, unless the damages 
caused have had serious repercussions in society. In Labor law, the collective moral 
damage has been shown very frequent, especially in cases of reduction of conditions 
analogous to slavery, body searches, noncompliance with Labor laws, and 
noncompliance with Safety and Occupational Health law. The subject studied here, in 
view of its increasing evolution and the various interpretations about its nuances, 
shows, sometimes, divergent, mainly in the doctrine field, given the position of some 
authors of not accepting the existence of collective moral damage.  

Keywords: Collective Moral Damage. Non-Pecuniary Colletctive Damage. Trans-
Individual Rights. Labor Law.  
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INTRODUÇÃO 

O dano moral constitui campo de estudo da Responsabilidade Civil, 

portanto se deve entender que ele necessita dos elementos básicos da 

responsabilidade civil, quais sejam: a conduta do agente, o dano e o nexo causal, de 

modo a caracterizar o dever de indenizar. Ressalte-se que a culpa se mostra apenas 

como elemento acidental, sendo necessária apenas para caracterizar a 

responsabilidade subjetiva, na qual o elemento culpa é necessário, ao passo que na 

responsabilidade objetiva a culpa é dispensável. 

Quanto ao dano moral, tem-se que este sempre esteve ligado à ideia de 

dor, vexame, abalo psicológico, sendo sua reparação considerada, inclusive, como 

uma forma de atenuar a dor sofrida. Entretanto essa visão resta superada, tendo em 

vista que os elementos psicológicos são apenas consequências do dano gerado. O 

dano moral é, na verdade, um ataque à dignidade da pessoa humana e aos direitos 

de personalidade, gerando efeitos não na esfera patrimonial diretamente, mas sim, 

na extrapatrimonial. 

No aspecto trabalhista, o dano moral ocorre em grande escala, em virtude 

do poder diretivo que detém o empregador sobre o trabalho do empregado, sendo 

esse poder confundido diretamente com o poder sobre o empregado, gerando, 

dessa forma, graves ataques à dignidade do trabalhador em prol da atividade 

comercial. Não se olvida, igualmente, que possa haver ataque à dignidade do 

empregador, causando assim um dano moral, entretanto tal hipótese é pouco 

incidente nas relações trabalhistas. Todos esses aspectos são abordados no 

primeiro capítulo do presente do trabalho. 

Diante desses conceitos, como é demonstrado no segundo capítulo, 

atuando em conjunto para formar a ideia de dano moral coletivo, aparecem os 

direitos metaindividuais ou transindividuais como sendo aqueles que ultrapassam a 

mera esfera da individualidade, passando a atingir a coletividade, sendo essa 

determinável ou indeterminável. 

Assim, os direitos transindividuais podem ser divididos em interesses 

individuais homogêneos, interesses coletivos em sentido estrito e interesses difusos. 

Ressalte-se que tal definição aparece de forma explícita no artigo 81 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), como interesses que podem ser defendidos de forma 

coletiva. 
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Na seara trabalhista, em função da constante tensão entre capital e 

trabalho, assim como a extensão dos direitos sociais que hoje existem, é que os 

conflitos trabalhistas ganharam característica de pluralidade, nos quais envolvem 

toda uma classe ou categoria. Portanto, dada essa nova feição que surgiu nas 

relações de trabalho, foi que os interesses transindividuais ganharam incidência no 

campo do trabalho, sendo perfeitamente cabível a definição encerrada no CDC, haja 

vista o diálogo das fontes do Direito. 

É diante desse cenário de coletivização dos conflitos, seja ela na esfera 

cível ou trabalhista, que se deu uma maior proteção pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, precipuamente no tocante ao âmbito constitucional, ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade, sendo estes valores a 

serem protegidos por toda a sociedade, dando ensejo, dessa forma, ao surgimento 

da reparação por danos morais coletivos. 

Saliente-se, que melhor seria utilizar a expressão dano extrapatrimonial 

coletivo, tendo em vista que o dano moral sempre esteve ligado à ideia de dor, 

sofrimento, o que de fato não pode se auferir em uma coletividade. Reputa-se com 

melhor rigor técnico a expressão dano extrapatrimonial coletivo, pois remete à ideia 

de um dano que não estaria atingindo determinada esfera patrimonial, mas sim, a 

esfera extrapatrimonial, mesmo que em decorrência do dano extrapatrimonial haja 

repercussão na esfera patrimonial. 

Portanto, demonstra-se aqui o dano moral coletivo como sendo a injusta 

lesão aos interesses de natureza transindividual que fere precipuamente a dignidade 

da pessoa humana, não afetando a esfera patrimonial, mas sim, a extrapatrimonial, 

utilizando-se, para tanto, dos conceitos de dano moral, interesses transindividuais e 

a configuração de tais institutos. São igualmente demonstradas as hipóteses de 

configuração do dano moral coletivo e principalmente a sua configuração no Direito 

do Trabalho, tendo em vista que, como se aduziu, o campo das relações trabalhistas 

é extremamente fértil para o surgimento de danos, notadamente pelo dano moral 

coletivo. 

No terceiro capítulo, apresentam-se algumas particularidades acerca do 

dano moral coletivo, abordando-se primeiro as hipóteses de configuração, 

principalmente aquelas ocorridas na esfera trabalhista, como é o exemplo da 

redução à condição análoga à de escravo, da revista íntima, terceirização ilícita, 

entre outras. Empós, analisa-se a questão da reparação do dano moral coletivo, 
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perpassando pela ideia da responsabilidade objetiva desse dano, assim como a 

destinação da indenização eventualmente paga e a solidariedade nas ações que 

visam à condenação por danos morais coletivos. Por fim, aborda-se o tema da 

prescrição do dano moral coletivo. 

Para a feitura do trabalho foram utilizadas obras do ramo do Direito, 

precipuamente aquelas pertencentes ao campo da responsabilidade civil, do Direito 

Trabalhista, da Tutela Coletiva, além de obras específicas sobre dano moral, dano 

moral trabalhista e dano moral (extrapatrimonial) coletivo, usando-se um método 

dedutivo, isto é, partindo de premissas gerais com o fulcro de chegar a uma 

premissa específica. 

Foram utilizados durante o presente trabalho julgados dos Tribunais 

Trabalhistas, notadamente as ações civis públicas que tramitam ou tramitaram na 

Justiça do Trabalho com o fito de explicitar o que vem se entendendo hodiernamente 

por dano moral coletivo nas relações de trabalho, assim como se demonstram as 

várias facetas do objeto em estudo, como a questão da reparabilidade, 

responsabilidade, condenação, destinação do quantum, solidariedade e prescrição. 

Tem-se como objetivo geral demonstrar a aplicação e as particularidades 

do dano moral coletivo no campo do Direito do Trabalho, usando para isso livros 

específicos da área trabalhista e de direito coletivo, bem como se utiliza os julgados 

dos tribunais para demonstrar como o Judiciário tem enfrentado o tema. 

Destaque-se que foi por meio da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

que se deu a devida importância à proteção dos direitos transindividuais, sendo, 

portanto, um tema que merece uma análise mais profunda, tendo em vista a 

divergência doutrinária e jurisprudencial, mostrando-se o tema atual, uma vez que os 

conflitos que surgem na sociedade têm se massificado e ganhando complexidade, 

tornando-se múltiplos, principalmente na área trabalhista, fazendo surgir situações 

inéditas perante os tribunais, necessitando de uma resposta rápida e eficaz dos 

julgadores, como uma forma de impedir que determinadas práticas intoleráveis para 

a sociedade ataquem diretamente os interesses da coletividade. 
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1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O termo responsabilidade, que advém do latim respondere, que quer 

significar responder, toma a significação de “responsabilizar-se, de assumir o 

pagamento do que se obrigou ou da obrigação decorrente do ato que praticou” 

(MELO, 2010, p. 234). Nesse sentido, a responsabilidade tem o condão de reprimir 

os ilícitos, tendo em vista os efeitos deletérios causados por eles. Dessa forma, a 

responsabilidade civil pauta-se na máxima neminem laedere, ou seja, “um dever 

geral de não prejudicar ninguém” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 1). 

Explicitam Gagliano e Pamplona Filho que  

[...] a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade 
danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma 

jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa 
forma, às consequências de seu ato (obrigação de reparar) (2007,  p. 
9). 

 
Havendo, portanto, um prejuízo, um dano, surgirá o dever de reparar, 

garantindo ao lesado o ressarcimento dos danos eventualmente sofridos. Dessa 

maneira, a responsabilidade civil visa restabelecer o status quo ante, de modo a lhe 

conferir segurança. Aduz Melo que:  

O Direito, como se sabe, tem por fim restabelecer a harmonia 
quebrada entre os homens, sendo nesta mesma esteira o fim da 
responsabilidade civil, que é exatamente de restaurar o equilíbrio 
moral e patrimonial desarranjado em face do descumprimento de 
uma norma de conduta legal ou contratual, mas também há casos 
em que a responsabilidade civil atua mandando ressarcir prejuízos 
por conta de atos que sequer são ilícitos, porém geradores de 
prejuízos a outrem (2010, p. 235). 

 
Assim, a reponsabilidade civil, com o intuito de garantir a segurança, visa à 

reparação do dano, havendo a tentativa de restabelecer a situação que vigorava antes 

da perpetração do dano, em não sendo possível, nasce daí o direito à indenização. 

Portanto, a responsabilidade “se funda na pretensão e na necessidade, individual (por 

parte do lesado) e pública (atinente à sociedade como um todo), de restabelecer-se o 

equilíbrio sociojurídico afetado pelo dano ocorrido” (MEDEIROS NETO, 2007, p. 28).  

Deve-se observar que há também um caráter não somente ressarcitório, 

mas também sancionatório, de modo que aquela determinada conduta seja 

rechaçada, constituindo verdadeiro instrumento para impedir condutas prejudiciais à 

sociedade, persuadindo o ofensor a não mais cometer tal ato. Ressalte-se, contudo, 
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que “Essa persuasão não se limita à figura do ofensor acabando por incidir numa 

terceira função, de cunho socioeducativo, que é a de tornar público que condutas 

semelhantes não serão toleradas” (COSTA, 2009, p. 38). 

Ensina Diniz que: 

A responsabilidade civil constitui uma sanção civil, por decorrer de 
infração de uma norma de direito privado, cujo o objetivo é o 
interesse particular, e em sua natureza, é compensatório, por 
abranger indenização ou reparação de dano causado por ato ilícito, 
contratual ou extracontratual e por ato ilícito (2007, p. 8). 

 
Dessa forma, a responsabilidade civil pauta-se em um dever de reparar 

diante de uma atividade que gere dano, de modo que, havendo transgressão a 

alguma norma jurídica, nasce para o autor do ilícito o dever de reparar, na tentativa 

de se reestabelecer a situação anterior ao dano e, em não sendo possível, haverá a 

indenização, sempre atendendo às funções reparatórias, sancionatórias e 

socioeducativas. 

1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Encontram-se no Código Civil de 2002 (CC/2002) os elementos 

necessários para que surja a responsabilidade, ditando, em seu art. 186, que “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse 

sentido, entende Gonçalves, ao versar sobre os elementos do dever de reparar, que: 

[...] os pressupostos da obrigação de indenizar são: ação omissão do 
agente, culpa, nexo causal e dano. O elemento culpa é dispensado 
em alguns casos. Os demais, entretanto, são imprescindíveis. Não 
se pode falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar se 
não houve dano (2007, p. 589). 

 
Com efeito, para que fique caracterizado o dever de reparar, deve haver a 

conduta do agente, sendo esta comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade, o 

dano e, de forma a caracterizar a responsabilidade subjetiva, a culpa em seu sentido 

amplo (dolo e culpa em sentido estrito). Nessa senda, ressaltam Gagliano e 

Pamplona Filho que: 

[...] apenas que o Código Civil de 1916, por haver sido redigido em 
uma época de pouco desenvolvimento tecnológico, desconheceu os 
efeitos das atividades de risco, o que culminou com menosprezo a 
ideia da responsabilidade sem culpa. 
Ora, pelo simples fato de a responsabilidade subjetiva ser a tônica do 
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Código Beviláqua – especialmente influenciado pelo Código francês- 
não poderíamos chegar ao ponto de estabelecer a noção de culpa 
como pressuposto geral da responsabilidade civil (2007, p. 24). 
 

De fato, o elemento culpa encontra-se no art. 186 do CC/2002, sendo a 

responsabilidade civil subjetiva regra geral para a responsabilidade, entretanto não 

se pode olvidar a responsabilidade sem culpa, de modo que “[...] a responsabilidade 

objetiva não substitui a subjetiva, mas fica circunscrita aos seus justos limites” 

(GONÇALVES, 2007, p. 25). Portanto, são pressupostos para a caracterização da 

responsabilidade civil a ação, o nexo de causalidade e o dano. A culpa caracteriza-

se como um elemento de natureza acidental, sendo necessária para caracterizar a 

responsabilidade civil subjetiva. 

1.1.1 A responsabilidade subjetiva 

A responsabilidade civil subjetiva pauta-se nos elementos: ação ou 

omissão do agente, nexo de causalidade, dano e a culpa. É dessa forma que prevê 

o art. 189 do CC/2002 ao prescrever que aquele que causar dano, agindo com 

negligência ou imprudência, comete ilícito e, portanto, surge o dever de reparar. A 

culpabilidade do autor do dano é, portanto, o elemento caracterizador da 

responsabilidade civil subjetiva. 

Frise-se que a expressão culpa é utilizada aqui em seu sentido amplo, 

abrangendo tanto o dolo, como a culpa em sentido estrito.  

Dessa forma, em regra, a vítima do evento danoso terá que demonstrar a 

culpa na conduta do agente causador do dano, caso este não fique cabalmente 

comprovado, não haverá que se falar em responsabilidade, entretanto vale ressaltar 

que:  

Como forma de abrandamento dessa teoria, admite-se, em 
determinados casos, a chamada culpa presumida, com a inversão do 
ônus da prova para o agente. Quer dizer, o autor da demanda 
somente precisa provar a ação ou omissão do agente e o dano 
resultante, porque a culpa do réu é presumida. Em tais casos, para 
se exonerar da responsabilidade, o agente do dano deve provar que 
cumpriu todas as determinações legais e contratuais que lhe cabiam, 
não tenho qualquer culpa pelo ocorrido (MELO, 2010, p. 240). 

 
Corroborando para o tema, ensina Gonçalves:  

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da 
ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da 
conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, 
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de classificação baseada no ônus (2007, p. 22). 
 

Portanto, nos casos em que houver a culpa presumida, o autor não terá o 

ônus de provar a conduta culposa do ofensor, havendo uma verdadeira inversão do 

ônus da prova. Tal fenômeno ocorre nos casos da responsabilidade civil indireta, em 

que um determinado agente é responsabilizado por ato de terceiro, de modo que, 

como ensinam Gagliano e Pamplona Filho “[...], o elemento culpa não é desprezado, 

mas sim presumido, em função do dever geral de vigilância a que está obrigado o 

réu” (2007, p. 14). 

1.1.2 A responsabilidade objetiva 

A responsabilidade de natureza objetiva contrapõe-se àquela de natureza 

subjetiva, tendo em vista que, para a primeira, a culpa do agente causador do dano 

mostra-se dispensável. Aduzindo sobre o tema vergastado, ensina Cavalieri Filho 

que “[...] na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o dano e o nexo 

causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela qual fala-se em 

responsabilidade independente de culpa” (2012, p. 150).  

Hoje, em nosso ordenamento, a responsabilidade objetiva é plenamente 

acatada, estando circunscrita na responsabilidade subjetiva, como acima se aduziu. 

Entretanto, deve-se explicitar a evolução histórica acerca da responsabilidade 

objetiva, de modo a compreender melhor os seus elementos justificadores.  

Assim explicita Cavalieri Filho: 

Há quem sustente que no Direito Romano arcaico a responsabilidade 
civil era puramente objetiva, admitindo inclusive casos de 
responsabilidade por ato ilícito. A culpa, como elemento integrante da 
responsabilidade, só teria surgido com a Lex Aquilia. Seja como for, 

o certo é que a responsabilidade objetiva ficou afastada por muito 
tempo, caiu em desuso até os tempos modernos, quando ocorreu o 
seu ressurgimento (2012, p. 151). 

 
Portanto, o que de fato sempre imperou na história da responsabilidade 

civil foi a sua natureza subjetiva, necessitando do elemento culpa para a sua 

caracterização. Em momento posterior, assumiu-se a possibilidade da culpa 

presumida, em que há uma inversão do ônus da prova, entretanto o elemento culpa 

continua sendo necessário para que surja o dever de reparar. 

Foi então, com a Revolução Industrial e a explosão demográfica nos 

centros urbanos, que se deu uma nova feição à responsabilidade civil, de modo a 
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desconstituir o elemento culpa. Isto porque a teoria de responsabilidade subjetiva 

não mais atendia à multiplicidade de danos ocorrida com o impulso 

desenvolvimentista, o que se tornava, por vezes, inviável ao lesado provar a culpa 

do autor do dano, tendo em vista o seu poder econômico e a elevada capacidade 

organizacional (MELO, 2010, p. 240). Fato este amplamente notado no âmbito 

laboral, em que o empregado hipossuficiente tem dificuldades em provar a culpa do 

empregador quando considerados o alto nível organizacional e o grande poder 

econômico, se comparado ao empregado. 

Dessa maneira, assim como a responsabilidade subjetiva encontra seu 

fundamento no elemento culpa, sem a qual o dever de reparar não pode subsistir, 

a responsabilidade objetiva encontra fundamento na chamada teoria do risco, 

portanto não se trata “[...] de uma classificação, mas dos fundamentos que 

justificam o dever de reparação dos danos causados a bens e pessoas” (MELO, 

2010, p. 239). 

Assim ensina Diniz: 

A responsabilidade, fundada no risco, consiste, portanto, na 
obrigação de indenizar o dano produzido por atividade exercida no 
interesse do agente e sob o seu controle, sem que haja qualquer 
indagação sobre comportamento do lesante, fixando-se no elemento 
objetivo, isto é, na relação de causalidade entre o dano e a conduta 
do seu causador (2007, p. 51). 

 
A teoria do risco, de acordo com a doutrina, pode ser dividida em cinco 

espécies, quais sejam: risco proveito, risco profissional, risco excepcional, risco 

integral e o risco criado.  

No sobredito risco proveito, será responsável aquele que de alguma 

forma retirou proveito do ato ilícito, assim, “quem se aproveita do bônus, deve 

suportar todos os ônus” (OLIVEIRA, 2008, p. 99). Ocorre que há certa dificuldade 

em definir o que seria o proveito, de modo que, caso este proveito seja meramente 

econômico, a responsabilidade estaria adstrita apenas àqueles que auferirem lucro 

com a atividade. 

O risco profissional leva em consideração o fato lesivo em decorrência da 

atividade realizada pelo agente causador do dano. Essa teoria foi utilizada para 

justificar a responsabilidade objetiva nos casos de acidentes do trabalho. Assim 

explicita Cavalieri Filho: 

A responsabilidade fundada na culpa levava, quase sempre, a 
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improcedência da ação acidentária. A desigualdade econômica, a 
força de pressão do empregador, a dificuldade do empregado de 
produzir provas, sem se falar nos casos em que o acidente decorria 
das próprias condições físicas do trabalhador, que pela sua 
exaustão, quer pela monotonia da atividade, tudo isso acabava por 
dar lugar a um grande número de acidentes não indenizados, de 
sorte que a teoria do risco profissional veio para afastar esses 
inconvenientes (2012, p. 153). 

 
O risco excepcional traz justificativa para a indenização por ato ilícito sem 

a aferição de culpa, quando o autor do dano, desenvolvendo sua atividade, sujeita-

se a um “risco acentuado ou excepcional pela sua natureza perigosa” (OLIVEIRA, 

2008, p. 99). Pode-se citar como exemplos: a exploração de energia nuclear, 

atividades que envolvam redes elétricas de alta tensão. 

O risco integral, de fato, é a mais extremista fundamentação para a 

responsabilidade objetiva, uma vez que, para que fique caracterizado o dever de 

reparar, basta que o dano esteja presente. Ressalte-se que, na responsabilidade 

objetiva, como anteriormente se aduziu, a culpa é dispensável, contudo os 

elementos conduta, dano e nexo causal não são dispensáveis. Para a teoria do risco 

integral, o nexo causal, a título de exemplo, pode ser dispensado, como aduz 

Cavalieri Filho, porquanto “[...] o dever de indenizar se faz presente tão só em face 

do dano, ainda nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito 

ou força maior” (2012, p. 155). 

Por fim, o risco criado, que perpassa pela ideia de que aquele que com 

sua atividade cria determinado risco ou perigo e causa um dano, deverá se sujeitar à 

reparação, independente de culpa. Frise-se que essa teoria se diferencia da teoria 

do risco proveito, tendo em vista que esta almeja de alguma forma um proveito, ao 

passo que o risco criado independe desse fator. Dessa forma: 

[...] quem empreende alguma atividade, seja ela lucrativa (no sentido 
econômico) ou não, assume os riscos decorrentes, respondendo 
pelos danos causados a outrem, salvo as excludentes que a lei 
admite, como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da 
vítima (MELO, 2010, p. 249). 

 
Portanto, possuindo a teoria do risco as vertentes acima explicadas, 

observa-se que essa teoria busca pôr no mesmo patamar a vítima e a sociedade. 

Sociedade essa de novos empreendimentos, crescente industrialização e 

potencialização de atividades de riscos. “É, pois, a mais consentânea com a 

evolução do Direito” (MELO, 2010, p. 250). 
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1.2 DO DANO 

Para se delinear um estudo do dano moral coletivo é necessário abordar 

alguns aspectos acerca da teoria da responsabilidade civil e seus elementos 

constitutivos, os quais foram aduzidos anteriormente. Necessita-se aqui analisar 

com mais detença o conceito de dano, como um dos elementos do dever de reparar, 

assim como de suas formas, mesmo porque o dano constitui elemento 

imprescindível para que fique caracterizado esse dever. 

Nesse sentido, ensina Cavalieri Filho que: 

O dano, sem dúvida é o grande vilão da responsabilidade civil. Não 
haveria que se falar em indenização, nem ressarcimento, se não 
houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode haver responsabilidade sem dano (2012, p. 76). 

 
Imperioso ressaltar que o CC/2002 prevê, em seu art. 927, que "Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, 

ficando claro que o dano é pressuposto imprescindível para que haja o dever de 

reparar, ou seja, não havendo dano, não há responsabilidade. 

Contudo, deve-se atentar para a advertência que Venosa faz ao explicitar 

que o dano causado deve ser atual, não se indenizando o dano hipotético, afirmando 

ainda que este se materializa quando há a definição do prejuízo suportado pela 

vítima, portanto, para que haja o dever de indenizar, deve haver o dano, 

consubstanciado no prejuízo efetivamente sofrido (2003, p. 28).  

Há, contudo, nessa seara, que se falar na possibilidade de um dano 

futuro, ou seja, naquilo que a vítima deixou de ganhar, é o que se conclui quando 

demonstrada a perda de uma chance. Define Cavalieri Filho que há “perda de uma 

chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de 

um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima” (2012, p. 81). 

Portanto, poderá o indivíduo sofrer dano quando, de alguma forma, outro lhe retirar a 

possibilidade de um ganho futuro. 

Diante disso, tem-se que o dano como elemento essencial, para que fique 

claro o dever de indenizar, poderá ser não somente atual, mas também futuro. 

1.2.1 Do conceito de dano 

De acordo com o conceito clássico, “dano pode ser conceituado como 

toda diminuição de patrimônio” (VENOSA, 2003, p. 197). Contudo, tal conceito deve 
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ser revisto, uma vez que hoje se acata também o dano moral indenizável, por conta 

de sua natureza extrapatrimonial, como é posteriormente apresentado. 

Assim, nas palavras de Cavalieri Filho, pode-se conceituar dano: 

[...] como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico, 
qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem 
patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria 
personalidade da vítima, como a sua honra, imagem, a liberdade etc. 
(2012, p. 77). 
 

Henri de Page (apud STOCO, 2013, p. 387) define dano como um 

prejuízo que resultou de lesão a determinado direito, afirmando ainda que “enquanto 

não se relacionar com uma lesão a um direito alheio o prejuízo pode-se dizer 

platônico. Mas relacionados ambos, lesão a direito e prejuízo, compõe a 

responsabilidade civil”. 

Portanto, dano é lesão a um bem jurídico, esteja ele compreendido na 

esfera patrimonial ou extrapatrimonial, consubstanciado através do dano moral, 

advindo daí a classificação entre dano moral e patrimonial. 

Segundo Stoco, o dano admite vários enfoques, sendo o dano material 

uma alteração, um acontecimento no mundo físico, e o dano moral como sendo um 

dano ofensivo aos bens não materiais do indivíduo, mas que ainda assim é um 

fenômeno no mundo fático (2007, p. 386). 

1.2.2 Do conceito de dano patrimonial 

O dano patrimonial atinge diretamente os bens que integram o patrimônio 

do indivíduo lesado, compreendendo este como sendo o conjunto de relações 

jurídicas de uma pessoa que possa ser auferido em pecúnia (GONÇALVES, 2007, p. 

705). 

Entretanto, deve-se tomar com zelo tal definição. É que o dano 

patrimonial não atinge somente os bens de natureza corpórea, como um imóvel, 

carro, mas também aqueles bens incorpóreos. 

Assim assevera Cavalieri Filho, ao versar sobre o assunto, que nem 

sempre o dano patrimonial resultará na lesão de bens ou interesses patrimoniais, 

pois a violação de bens personalíssimos, como o bom nome, a reputação, a saúde, 

a imagem e a própria honra, pode refletir no patrimônio da vítima, gerando perda de 

proveitos ou realização de certas despesas, configurando assim o dano patrimonial 

indireto (2012, p. 78). 
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Explica Venosa que “[...] nos danos patrimoniais, devem ser computados 

não somente a diminuição no patrimônio da vítima, mas também o possível aumento 

patrimonial que teria havido se o evento não tivesse ocorrido” (2003, p. 198). Dessa 

forma, o dano patrimonial pode ser dividido em dano emergente e lucro cessante, 

atingindo não somente o patrimônio presente do indivíduo lesado, mas o patrimônio 

futuro, impedindo a obtenção de benefícios. 

1.2.3 Do conceito de dano emergente 

O dano emergente é o prejuízo efetivamente suportado pela vítima, é o 

desfalque atual em seu patrimônio. O CC/2002, em seu art. 402, mantendo a 

redação do art.1059 do Código Civil de 1916, disciplina a matéria de modo a 

identificar o dano emergente como aquilo que efetivamente se perdeu, sendo 

simples a quantificação desse dano.  

Dessa forma, a indenização oriunda de dano emergente poderá ser 

quantificada através da diferença entre o patrimônio atual, ou seja, após a lesão, e o 

valor do bem antes dessa, portanto há aqui uma tentativa de restauração do status 

quo modificado pelo dano.  

1.2.4 Do lucro cessante 

Como acima se aludiu, o dano pode não somente abranger a lesão 

efetiva e atual no patrimônio, mas também danos futuros, impedindo o crescimento 

de certas vantagens, é ai que se caracteriza o lucro cessante. Nesse sentido, para 

Gonçalves, “Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um 

ganho esperado” (2007, p. 706). 

Cavalieri Filho entende que o lucro cessante: 

Consiste, portanto, na perda do ganho esperável, na frustração da 
expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. 
Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou 
produtiva da vítima [...] como, também, da frustração daquilo que era 
razoavelmente esperado (2012, p. 79). 
 

E foi dessa forma que o CC/2002, no já citado art. 402, definiu como 

critério para a quantificação dos lucros cessantes, através do princípio da 

razoabilidade, ditando que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, 

o que razoavelmente deixou de lucrar”. Resta aqui demonstrado, através do texto 
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legal, que o critério utilizado pela lei para quantificar o lucro cessante foi a 

razoabilidade, o bom-senso a ser utilizado, que dita o que o lesado lucraria. 

Assim, a simples possibilidade de que um lucro ocorra não autoriza a 

reparação de danos por lucros cessantes, mas também não há que se ter a efetiva 

certeza do ganho, pois, como se disse anteriormente, os lucros cessantes dizem 

respeito a eventos futuros, incapazes de serem previstos com precisão.  

Nesse sentido, assevera Stoco: 

O critério acertado está em condicionar o lucro cessante a uma 
probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos 
acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso 
concreto (2013, p. 390). 

 
Portanto, os lucros cessantes seriam aquilo que efetivamente o indivíduo 

deixou de lucrar, ou seja, o que o credor lucraria nos ditames da razoabilidade, até 

que se prove o contrário. 

1.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DANO MORAL 

O dano moral, questão que outrora era discutível quanto a sua 

reparabilidade, encontra-se hoje pacificado pela doutrina pátria, assim ensina Diniz, 

ao admitir a indenização por danos morais, mesmo quando não houver lesão à 

esfera patrimonial (2007, p. 97). 

Ao discorrer sobre o tema, Cavalieri Filho explicita que em um primeiro 

momento se chegou a admitir que o dano moral não seria indenizável, tendo em 

vista que seria inimaginável estabelecer um valor em pecúnia para a dor (2012, p. 

91). Entretanto, tal argumento perdeu sua força, porquanto não trata a 

reparabilidade do dano moral de um preço para a dor, mas de uma tentativa de 

compensar esta. 

De fato, não se busca, quando se fala de dano moral, de uma reparação 

integral visando estabelecer o status quo anterior à lesão, algo que é típico do dano 

material. Procura-se, na verdade, tentar compensar a dor sofrida, e não somente uma 

equivalência, “é na verdade um lenitivo que atenue, em parte, as consequências do 

prejuízo sofrido [...] melhorando o déficit acarretado pelo dano” (DINIZ, 2007, p. 93). 

Em uma segunda fase se admitiu a reparabilidade do dano moral, desde 

que não cumulado com o dano material, tendo em vista que o dano material 

absorveria o dano moral, sendo impossível sua reparação. Ocorre que tal teoria se 
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encontra equivocada. É que, por vezes, aquele que sofre dano material poderá 

sofrer também o dano moral decorrente da mesma lesão. É o caso da morte de 

genitor que provê o sustento da família, em que, além do dano patrimonial para a 

família sustentada, pois a fonte de renda já não mais existe, há também uma lesão 

ao aspecto extrapatrimonial pela perda familiar.  

Após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

inaugurou-se uma terceira fase, não restando mais dúvidas quanto à reparabilidade 

do dano moral, sendo este contemplado no art. 5º, inc. V e X, da Carta Magna. No 

que tange à cumulabilidade do dano moral com o patrimonial, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou a questão editando a Súmula nº 37, que dita “São cumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato”. 

1.3.1 Conceito de dano moral 

Diniz define dano moral como sendo “a lesão a interesses não 

patrimoniais de pessoa física ou jurídica (CC, art. 52; Súmula 227 do STJ), 

provocada pelo fato lesivo” (2007, p. 88). Entretanto, tal conceito se encontra 

pautado em uma negativa do objeto definido o que, de acordo com Santos, não 

decorre da boa lógica, uma vez que não se define algo utilizando conceito negativo, 

razão pela qual aduz que “Afirmar que dano moral é lesão não patrimonial é nada 

definir” (1999, p. 93). Portanto, não há como definir dano moral pela simples 

alegativa de que é o dano não-patrimonial. 

À luz da Constituição Federal de 1988, pode-se conceituar dano moral 

sob duas óticas distintas, o dano moral em sentido estrito e em sentido amplo 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 88). Diz-se, portanto, que dano moral em sentido 

estrito seria aquele que violasse o direito à dignidade, incluindo-se neste o direito de 

personalidade, prevendo a Constituição no art. 5º, inc. X, a indenização por dano 

moral àquele que violasse a honra, a vida privada, a imagem das pessoas. 

Retira-se daí a consequência de que o dano moral, não necessariamente 

está ligado à situação de dor, vexame, uma vez que é perfeitamente possível haver 

dano moral sem os efeitos psíquicos supracitados. É por tal razão que afirma Stoco: 

[...] não será apenas o desconforto, mero enfado, o susto passageiro, 
sem outras consequências, o dissabor momentâneo, a maior 
irritabilidade ou idiossincrasia que ensejará a admissão da 
compensação por dano moral. O dano moral não se compadece com 
a natureza íntima e particularíssima da pessoa, cujo temperamento 
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exacerbado e particular se mostre além do razoável, apartando-se do 
homo medius, extremando idiossincrasias do indivíduo, fazendo-o 

reagir de maneira muito pessoa à ação de agentes externos que a 
outros não se mostre importunante (2013, p. 935). 
 

As reações psicológicas vivenciadas pela vítima da lesão não constituem a 

causa do dano, mas tão-somente consequência deste, não se ligando à dor, angústia 

diretamente ao dano moral, pois “assim como a febre é o efeito de uma agressão 

orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando 

tiver por causa uma agressão à sua dignidade” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 89). 

Nessa esteira, é oportuno ressaltar os ensinamentos de Gonçalves ao 

corroborar com o ponto aqui apresentado afirmando que “O direito não repara 

qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da 

privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido 

juridicamente” (2007, p. 609). 

É, portanto, o dano moral em sentido estrito aquele fere a dignidade 

humana, fundamento central dos direitos humanos, ou seja, um interesse 

juridicamente reconhecido e esculpido na Constituição Federal de 1988. 

Ocorre que poderá acontecer uma violação a um direito de personalidade 

sem que necessariamente atinja a dignidade, incluindo-se aqui os chamados novos 

direitos de personalidade, como o bom nome, sentimentos, convicções políticas, 

filosóficas, religiosas, direitos autorais, configurando aqui o dano moral em sentido 

amplo, abrangendo todos os direitos de personalidade, mesmo que não haja lesão à 

dignidade (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 90). 

Considerando dano moral em sentido estrito e sem sentido amplo, vê-se 

que a ideia de dano moral não está ligada à dor, vexame ou abalo psicológico, mas 

sim, a ofensa aos direitos de personalidade, estes impossíveis de serem 

quantificados em pecúnia, pois pertence a todos os indivíduos indistintamente, 

fazendo parte de um “patrimônio” inestimável do ser humano, podendo haver, no 

caso de lesão, uma mera compensação pecuniária. 

1.4 DO DANO MORAL TRABALHISTA 

Antes de se tecerem comentários acerca do dano moral decorrente da 

relação de trabalho, deve-se explicar a plena aplicabilidade do dano moral, nos 

moldes daquilo que se disse anteriormente sobre o dano moral, à esfera trabalhista. 
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No âmbito trabalhista, a normatização da indenização por danos morais 

mostra-se de forma lacônica, não havendo previsão para esse dano na legislação 

trabalhista. Entretanto, prevê o art. 8º, parágrafo único, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que “O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, 

naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste”, 

portanto, não havendo normatização na CLT quanto aos danos morais, utiliza-se o 

direito comum, através do Direito Civil, para a aplicabilidade do dano moral no 

Direito do Trabalho.  

Nesse sentido, aduz Martins que:  

O Direito do Trabalho não trata exatamente de dano moral ou de sua 
responsabilidade. Existe, portanto, omissão na CLT sobre o tema. O 
dano moral é compatível com os princípios fundamentais do Direito 
do Trabalho, que também visa proteger a intimidade do trabalhador. 
Direito comum é o Direito Civil. É desnecessário que a norma 

pertença ao campo do Direito do Trabalho para ser aplicada na 
Justiça Laboral, podendo pertencer ao Direito Civil e ter incidência na 
relação de emprego (2007, p. 62). 

 
Ademais, imperioso ressaltar que, com a publicação da Emenda 

Constitucional nº 45, a qual alterou o art. 114 da CF/88, inserindo o inciso VI, a 

competência material da justiça do trabalho foi ampliada de modo a admitir, na esfera 

constitucional, a competência daquela justiça especializada para julgar as “ações de 

indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. Isto 

demonstra, portanto, a clara incidência dos danos morais na esfera laboral.  

O âmbito das relações de trabalho, de fato, mostra-se como um campo fértil 

para que ocorram ofensas à dignidade da pessoa humana, assim como aos direitos de 

personalidade, elemento caracterizador do dano moral, “[...] posto que as relações de 

trabalho, indiscutivelmente, também são palco de ofensas que afetam a personalidade 

humana, acarretando intranquilidades nas relações” (FLORINDO, 1999, p. 56). 

Diante disso, Belmonte dita que o dano moral de natureza individual 

poderá ocorrer por ofensas aos “atributos valorativos da personalidade (à 

integridade moral da pessoa humana e ao bom nome da pessoa jurídica)”, assim 

como por atos que ofendam os atributos de natureza física da personalidade, como 

a integridade física da pessoa humana, caracterizando-se por violações à vida, à 

subsistência, ou até mesmo à liberdade das pessoas, por fim, caracteriza-se como 

dano moral, quando ocorrem ofensas aos atributos espirituais da personalidade, 
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caracterizando as violações à intimidade, à vida privada, à liberdade sexual, à 

autoria científica e à artística (2007, p. 160).  

De efeito, o dano moral na esfera trabalhista pode ter ocorrência na fase 

pré-contratual, bem como no curso da execução do contrato de trabalho e ainda em 

fase posterior ao rompimento do contrato.  

No que tange aos danos na fase pré-contratual, notadamente 

caracterizada pelas tratativas formuladas entre o candidato à vaga de emprego e o 

empregador, Melo expõe alguns exemplos de situações em que pode ocorrer o dano 

moral na fase pré-contratual, quais sejam: a divulgação de informações por parte do 

empregador de que determinada contratação não se efetuou porque o candidato à 

vaga é cleptomaníaco, homossexual, aidético, causando danos à imagem do 

indivíduo, ensejando a reparação por danos morais, por atingir os atributos 

valorativos da personalidade (2007, p. 86). 

Destaque-se, outrossim, que, para aquele empregador que não contratar 

determinado candidato por motivos discriminatórios, faz-se incidir o art. 3º da Lei nº 

9.029/95, que, além de punir o ofensor com pena de detenção de um a dois anos, 

comina também numa multa de natureza administrativa “de dez vezes o valor do 

maior salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta por cento em caso de 

reincidência”. Dessa maneira, por essa prática, incidirão a multa de natureza 

administrativa, a caracterização do ilícito penal e a eventual reparação por danos 

morais. 

Evidencia-se também o dano moral nas tratativas de contratação quando 

há uma quebra nas negociações de contratação sem motivo aparente, havendo 

grande expectativa e certeza, por parte do candidato, de sua efetivação. É o que se 

observou no Recurso Ordinário nº 320005720095010043, oriundo do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região, o qual decidiu pela ocorrência do dano moral 

pela não contratação de uma candidata que tinha obtido aprovação no processo 

seletivo, veja-se a ementa do acórdão:  

FASE PRÉ-CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO - 
DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - Quando o dano 
moral está ínsito na própria ofensa, decorre da repercussão do ilícito 
em si, não se faz necessária a prova objetiva do sofrimento ou do 
abalo psicológico (seria demasiado exigir que a vítima comprovasse 
a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos ou 
documentos), mesmo porque é praticamente impossível a sua 
comprovação material. O que deve ser provado, contudo, é o fato 
que gerou o abalo psicológico. II - A prova dos autos demonstra 



33 

que o reclamado inequivocamente despertou na reclamante o 
sentimento de que realmente estava sendo contratada após 
aprovação em processo seletivo. A hipótese não trata de mera 
expectativa de direito, uma vez que todos os requisitos e fases 
para admissão foram devidamente cumpridos pela parte autora 

[destacou-se]. III - Os fatos narrados revelam que a fase inicial 
(seleção) estava encerrada e o contrato de trabalho encaminhava-se 
para sua celebração (fase de contratação, admissão), evidenciada 
pela solicitação de abertura de conta corrente junto ao Banco do 
Brasil para o recebimento de salário, declaração da data de entrega 
de toda documentação para dar início ao contrato de trabalho, função 
a ser exercida, valor do salário a ser pago e a realização de exame 
admissional.( BRASIL , online, 2012) 

 
Cite-se, por oportuno, outra situação curiosa em que o candidato é 

submetido a um polígrafo, de modo a atestar a veracidade de suas afirmações 

durante o período de entrevistas, afetando diretamente o seu atributo de 

personalidade. Foi com esse suporte fático que o Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região julgou pela caracterização do dano moral causado ao reclamante, no 

Recurso Ordinário nº 364104 00298-2003-092-03-00-0, decidindo que: 

[...] Por certo que o uso de meios técnicos, para fins de avaliação da 
idoneidade da pessoa, como critério inadequado e evidentemente 
falho, só por si, acaba por representar um ato de constrangimento 
pessoal - ainda que desprezado, aqui, o modus procedendi, de 
acoplagem de aparelhos, capazes de identificar reações de 
sudorese, batimentos cardíacos e reações emocionais. Comprimido 
pela necessidade de um emprego, qualquer cidadão de melhor 
índole e sensibilidade, só pela certeza da falha desse critério e pelo 
receio de não vir a alcançar o objetivo perseguido, por certo que se 
encontra extremamente exposto a reações daquela ordem - sem 
que, nem por isso, as mesmas guardem qualquer relação com a 
meta da verdade perseguida. De tanto se pode concluir, pois, 
inequivocamente, tratar-se de método duplamente atentatório, 
contra a dignidade da pessoa: em si, como ato vexatório; e, 
quanto ao seu resultado, enquanto que eventualmente oposto à 
realidade examinada. A todos os títulos, portanto, afrontoso à 
privacidade da pessoa e que fere, frontalmente, a sua dignidade 
- substrato e fundamento do direito à reparação por ‘dano 
moral’, melhor dito dano não patrimonial. [destacou-se] ( BRASIL, 
online, 2004) 

 
No que tange à fase contratual, existem várias situações em que o dano 

moral pode ocorrer, tendo em vista que o empregador detém o poder diretivo sobre 

o trabalho do empregado, que pode, por vezes, caracterizar a incidência do dano 

moral pelo abuso do poder diretivo. Vale ressaltar aqui que é nessa fase que os 

ilícitos ocorrem com mais frequência, entretanto somente se busca apurar a falta 
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eventualmente cometida quando o contrato de trabalho já se extinguiu através de 

uma reclamação trabalhista.  

Um dos exemplos que se pode citar de dano moral ocorrido no curso do 

contrato de trabalho é o caso da revista íntima dos empregados, isto é, exame feito 

no próprio corpo do empregado, e no caso da revista pessoal, que é o exame feito 

em bolsas, sacolas e armários dos empregados. 

De acordo com Melo, a revista íntima e pessoal é uma clara afronta à 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a intimidade, a vida privada e a 

honra são direitos assegurados pela Constituição (2007, p. 163). Afirmando o 

mesmo autor, em outras linhas, que  

Nosso entendimento é de que a revista íntima, envolvendo homem 
ou mulher, será sempre uma afronta a dignidade do trabalhador, pois 
esbarra de maneira intransponível, nos direitos personalíssimos 
constitucionalmente assegurados aos cidadãos (2007, p. 164). 

 
Com efeito, deve-se tomar com certa moderação o imperativo de que toda 

revista íntima ou pessoal gerará dano moral. De fato, por força do art. 373-A da CLT, 

o empregador não pode proceder revistas íntimas em suas empregadas ou 

funcionárias, o que não autoriza que se faça a revista íntima nos indivíduos de sexo 

masculino, em face da igualdade que se promove entre os sexos, prevista no art. 5º, 

inc. I, da CF/88. Portanto, não há o permissivo para que se proceda revista íntima do 

empregado, situação esta geradora de evidente dano moral. 

Entretanto, mesmo havendo a proibição na CLT, parte da jurisprudência 

tem acatado que se tal revista for efetuada de modo ponderado, não vexatório, e 

sem excessos, não haverá que se falar em dano moral, pois decorre tal ato do poder 

diretivo do empregador, previsto no art. 2º da CLT. É o caso, por exemplo, do 

Recurso de Revista nº 2681420135090005, do qual se extrai do inteiro teor a 

seguinte passagem:  

A revista íntima moderada não constitui, por si só, motivo para provar 
o constrangimento, nem violação da intimidade da pessoa, 
retratando, na realidade, o exercício pela empresa de legítimo 
exercício regular do direito à proteção de seu patrimônio. (BRASIL, 
online, 2014) 

 
No que diz respeito à revista pessoal, a incidência de dano torna-se 

menos tormentosa, uma vez que a revista é feita apenas nos objetos do indivíduo. 

Este fato, se demonstrado que feito com a devida moderação, sem contato físico, 
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aplicando indistintamente aos empregados e, principalmente, havendo 

acompanhamento do empregado no exame, não ensejará reparação por danos 

morais. É o que se extrai, por exemplo, da ementa do Recurso de Revista nº 

1673200-54.2006.5.09.0012, em que o Tribunal decidiu: 

[...] Corte julgadora deixa registrado que a própria autora confirmou 
que as revistas eram feitas em sala reservada, concluindo que - As 
revistas eram regulares, apresentando-se como típicas 
exteriorizações do direito de defesa do patrimônio pelo empregador. 
As revistas não eram íntimas [...] sem nenhum contato físico, 
procedimento que era aplicado indistintamente a todos os 
empregados do Reclamado. Conquanto se admita que possa causar 
constrangimento a prática de revista, no caso, a prova colhida nos 
autos não demonstra que o empregador, nestas ocasiões, tenha 
extrapolado os limites de seu poder diretivo, lesando a honra ou a 
moral da Reclamante. A revista moderada em bolsas e sacolas, 
segundo o entendimento do C. TST, não configura ato ilícito. 
[destacou-se]. (BRASIL, online, 2013) 
 

Portanto, daí depreende-se que a revista íntima se encontra vedada por 

lei, em que pese alguns julgadores acatarem a ideia de sua permissão, se feita de 

forma moderada e não vexatória, ao passo que há para a revista pessoal uma 

permissão originária dos órgãos julgadores, desde que observados o critério da 

moderação. 

O dano moral nas relações trabalhistas também poderá ocorrer na fase 

de extinção do contrato de trabalho. Percebe-se que não é um dano gerado no curso 

do contrato de trabalho e reclamado após a extinção deste, mas sim, um dano 

gerado após a rescisão. Assim, a título de exemplificação, tem-se que a divulgação 

de informações desabonadoras da conduta ou índole do ex-empregado a outras 

empresas configura claro dano moral. Foi assim que decidiu o Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário nº 0000003-

50.2012.5.04.0663, que, por oportuno, colaciona-se a ementa: 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES DESABONADORAS DE EX-EMPREGADA. A 
influência negativa causada pela reclamada no processo de seleção 
e contratação da autora como empregada de outras empresas é 
antijurídica. A anotação de que a CTPS foi retificada ‘em 
cumprimento de determinação judicial’, quando não resulta de ordem 
direta do Juízo, constitui informação desabonadora da conduta do 
empregado e contraria o art. 29, § 4º, da CLT. O direito ao trabalho 
foi assegurado como direito fundamental a todo cidadão (artigos 5º, 
XIII, e 6º, da Constituição Federal), não podendo a empresa adotar 
conduta ilícita no sentido de obstar ou dificultar o exercício do direito 
de ex-empregada. (BRASIL, online, 2012) 
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Frise-se, nesse ponto, que, embora o dano moral ocorra normalmente de 

ato do empregador, esse dano poderá acontecer de duas maneiras, isto é, tanto o 

empregado poderá sofrer dano moral por ato de seu empregador, quanto este 

poderá sofrer dano decorrente de ato de seu empregado, este último caso resta 

plenamente evidenciado quando se considera a possibilidade de a pessoa jurídica 

sofrer danos morais, como dito em linhas anteriores, portanto: 

Situações existem em que o trabalhador poderá ser responsabilizado 
por dano moral causado à empresa, até porque tal possibilidade 
existe às escâncaras, na medida em que, dependendo da posição 
ocupada na empresa, o empregado pode ser detentor de 
informações confidenciais envolvendo negócios do empregador. 
Pode ademais assacar contra a empresa atributos difamatórios ou 
caluniosos [...] (MELO, 2007, p. 86). 
 

Em que pese a falta de julgados nesse sentido, pode-se citar como 

exemplo de dano moral causado à empresa a divulgação de dados que firam a 

honra objetiva da empresa, afetando diretamente seus negócios.  
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2 DO DANO MORAL COLETIVO 

A teoria da responsabilidade civil, diante da evolução da Constituição e da 

sociedade, vem se modificando no sentindo de propiciar a efetiva tutela dos direitos 

garantidos à coletividade. A partir dessa evolução, passou o sistema jurídico a 

tutelar não somente o dano patrimonial, mas também o extrapatrimonial, como é o 

exemplo do dano moral, este, como posteriormente se demonstra, é passível de 

reparação quando há agressão também aos direitos da coletividade. 

De acordo com Medeiros Neto, dois fatores contribuíram para a proteção 

dos direitos titularizados pela coletividade. O primeiro deles é a maior proteção dada 

pela legislação aos direitos inerentes à personalidade, bem como do princípio da 

dignidade da pessoa humana (2007, p. 125), que, como anteriormente se aduziu, 

reflete a base para o dano moral, propiciando diferentes campos de proteção jurídica.  

O segundo fator é a chamada coletivização do direito, que surgiu em 

decorrência da massificação dos conflitos. Não é difícil a tarefa de perceber que os 

conflitos que emergem na sociedade ficam cada vez mais complexos, atingindo não 

somente a esfera individual, mas também os interesses coletivos. Os processos 

judiciais, portanto, acompanharam essa evolução, superando o antigo modelo 

proposto nos séculos XVIII e XIX, modelo este individualista caracterizado pelo 

acesso formal à Justiça. 

Deve-se ponderar que a teoria da responsabilidade civil, que outrora tinha 

cunho meramente individual, passou a ter facetas coletivas como consequência da 

coletivização do direito. Observa-se isto principalmente naquelas legislações que 

preveem a reparação dos danos extrapatrimoniais em face da coletividade, como é o 

exemplo da Lei nº 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública (LACP). 

Saliente-se, por oportuno, que no caso do dano moral coletivo, isto é, 

aquele que atinge os direitos da coletividade, pode-se observar consequências 

negativas que o ato lesivo produz no âmbito da coletividade. Contudo, para que 

fique caracterizado o dano, não é necessária a observância de efeitos negativos da 

conduta, nem a demonstração desses efeitos, porquanto estes são consequências 

do ato lesivo.  

Corroborando com os argumentos aqui apresentados, Costa (2009, p. 

59), ao explicitar o tema, defende a existência de um tripé justificador do dano moral 

coletivo, sendo eles:  
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a) A dimensão ou projeção coletiva do princípio da dignidade da 
pessoa humana 
b) ampliação do conceito de dano moral coletivo envolvendo não 
apenas a dor psíquica 
c) coletivização dos direitos ou interesses por intermédio do 
reconhecimento legislativo dos direitos coletivos em sentido lato  

 

O primeiro deles diz respeito ao que anteriormente fora aludido quanto ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundamentador do dano moral. 

É que, inaugurada a ordem constitucional de 1988, antevendo esta como 

fundamento da República e do Estado a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. I), 

houve uma proteção ampla à figura do ser humano, de modo que, como explicita 

Medeiros Neto, a tutela jurídica não se voltou exclusivamente para o âmbito 

patrimonial, mas também para uma esfera além, a extrapatrimonial, bem como essa 

tutela se voltou para o campo da coletividade, havendo nesse campo interesses 

próprios das coletividades (2007, p. 120). 

Quanto ao aspecto da ampliação do dano moral coletivo, tem-se que este 

não pode ser encarado, diante da nova ordem constitucional e do próprio conceito 

de dano moral, como a dor, sofrimento, uma vez que, como explicitado 

anteriormente, são apenas consequências do ato lesivo. 

Com efeito, sustenta Costa que se a noção de dano moral estivesse ligada 

somente ao sofrimento, dor, vexame, não se poderia aceitar o dano moral em relação 

à pessoa jurídica (2009, p. 62), como de fato é aceito plenamente pela legislação 

pátria, por meio do art. 52 do Código Civil, bem como através da súmula nº 227, do 

STJ, nos quais se admite a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral.  

Por fim, como terceiro elemento que justifica o dano moral coletivo, tem-

se a coletivização dos interesses através do reconhecimento dos interesses 

coletivos. Nessa seara, percebe-se que, desde 1965, há instrumento que previa a 

proteção do patrimônio público, como é o caso da Lei da Ação Popular (Lei 

4.717/65) em seu art. 1º, ou seja, há aqui uma proteção que notadamente excede a 

esfera individual. Contudo foi com a Lei da Ação Civil Pública, bem como o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC), que houve a efetiva proteção dos interesses 

coletivos lato sensu, isto é, os transindividuais, havendo previsão no Código 

Consumerista, em seu art. 81, das modalidades desses interesses coletivos. 

Em que pese a doutrina aqui citada, acatando de forma acertada a 

existência do dano moral coletivo, alguns autores, de forma minoritária, destoando 



39 

dos demais, externam o entendimento de que inexiste dano moral coletivo. Nesse 

sentido, explicita Zavascki: 

Com efeito, a vítima de dano moral é, necessariamente, uma pessoa. 
É que o dano moral envolve, necessariamente, dor, sentimento, lesão 
psíquica, afetando ‘a parte sensitiva do ser humano, como a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas’, ou seja, 
tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 
reconhecidos pela sociedade em que está integrado. Assim, não se 
mostra compatível com o dano moral a ideia de transindividualidade 
(=da indeterminabilidade individual do sujeito passivo e indivisibilidade 
da ofensa e da reparação) da lesão e do direito lesado (2011, p. 42). 
 

Stoco, ao versar sobre o tema do dano moral ambiental, afirma que não 

existiria dano moral ao meio ambiente, nem ofensa aos rios, ditando também que 

não é possível agressão à coletividade, tendo em vista que “A ofensa moral sempre 

se dirige à pessoa enquanto portadora de individualidade própria: de vultus singular 

e único” (2001, p. 672).  

Ocorre que tais posições, com a devida vênia, não devem prosperar, pois 

se afastam dos ditames legais, bem como destoam da doutrina majoritária. É que 

não se pode considerar o dano moral como o mero abalo psíquico, dor ou vexame 

que se sofre, porquanto, como se outrora aduziu, estes apenas são consequências 

do dano eventualmente perpetrado, não sendo necessários tais efeitos para a 

configuração do dano moral, se assim não fosse, a pessoa jurídica, que 

notadamente não sofre dor ou abalo psicológico, não poderia sofrer dano moral, 

como de fato é acatado pela doutrina e jurisprudência. 

Ademais, a LACP, como posteriormente se aborda, prevê, em seu art. 1º, 

a responsabilidade daqueles que causarem danos morais ou patrimoniais ao meio 

ambiente e de valores artísticos, bem como de qualquer interesse difuso ou coletivo. 

Ficando claro, através do texto legal, ao mencionar a expressão dano moral, que há 

incidência dos danos morais no âmbito da coletividade. 

Portanto, é patente o reconhecimento do dano moral coletivo diante do 

que a legislação hoje prevê como instrumentos para sua proteção, bem como da 

evolução doutrinária quanto ao tema aqui apresentado. 

Entretanto, para se perpassar sobre o conceito, fundamento legal, dentre 

outros aspectos do dano moral coletivo, deve-se tecer algumas considerações sobre 

os interesses coletivos, ou seja, aqueles interesses que excedem a mera esfera da 
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individualidade, caracterizando-se como verdadeiros interesses transindividuais ou 

metaindividuais.  

2.1 DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS 

Com a promulgação da Constituição Federal brasileira, de 1988, inovou-se 

em relação ao regime anterior, colocando valores diretamente ligados à dignidade da 

pessoa humana, havendo preocupação não só com os chamados de direitos de 

primeira e segunda dimensão, mas também os classificados pela doutrina como de 

terceira dimensão, neles compreendidos os direitos metaindividuais. Nessa esteira, 

afirma Marmelstein que: 

É nesse contexto [...] que surgem os direitos de terceira geração, 
fruto do sentimento de solidariedade mundial [...] Esses novos 
direitos visam à proteção de todo o gênero humano e não apenas de 
um grupo de indivíduos. No rol desses direitos, citam-se o direito ao 
desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito 
de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito 
de comunicação (2011, p. 54). 
 

Portanto, com a atual ordem constitucional, fixou-se como base da 

sociedade a solidariedade, protegendo a vítima de um dano, de modo a assegurar a 

sua dignidade. 

Fez-se de tal forma, tendo em vista que, com a evolução da sociedade, 

também houve a evolução dos conflitos, de modo que estes se tornaram cada vez 

mais complexos e múltiplos, ou seja, conflitos de massa, tendo o Estado avocado 

para si a responsabilidade para dirimir tais conflitos. Assim ensina Leite que: 

Uma das características básicas dessa nova sociedade pós-moderna 
emerge da transformação da economia. Ontem, baseada em 
relações interindividuais. Hoje, fundada e num modelo em que a 
produção, a distribuição e o consumo se tornaram ‘fenômenos de 
massa’ (2004, p. 28). 
 

É nesse contexto que ganham força os chamados interesses 

transindividuais ou interesses coletivos em seu sentido amplo. Dessa forma, pode-se 

dizer que esses interesses “[...] são compartilhados por grupos, classes ou 

categorias de pessoas [...] São interesses que excedem o âmbito estritamente 

individual, mas não chegam propriamente a constituir interesse público” (MAZZILLI, 

2012, p. 50).  

Assim, os interesses transindividuais não podem ser situados no âmbito 

do direito privado, porque transcendem os interesses meramente individuais, bem 
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como não se ligam ao ramo do direito público, porque não dizem respeito à relação 

do Estado com os indivíduos.  

Com efeito, foi com o CDC (Lei nº 8.028/90) que os interesses ditos 

transindividuais ganharam previsão normativa, definindo o Código supracitado, em 

seu art. 81, a noção de interesses ou direitos coletivos, que, por oportuno, colaciona-

se:  

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum. 
 

Há quem entenda que os direitos ou interesses transindividuais seriam 

apenas aqueles previstos nos incisos I e II, quais sejam, os interesses difusos e 

coletivos em sentido estrito, sendo os interesses individuais homogêneos apenas 

uma forma de tutela coletiva de direitos. Dessa forma, explicita Zavascki: 

É preciso, pois, que não se confunda defesa de direitos coletivos 
com defesa coletiva de direitos (individuais). Direitos coletivos são 
direitos subjetivamente transindividuais (= sem titular individualmente 
determinado) e materialmente indivisíveis. […] ‘Direito coletivo’ é 
designação genérica para as duas modalidades de direitos 
transindividuais: o difuso e o coletivo strictu sensu. […] Já os direitos 

individuais homogêneos são, simplesmente, direitos subjetivos 
individuais. A qualificação de homogêneos não altera nem pode 
desvirtuar essa sua natureza. É qualificativo utilizado para identificar 
um conjunto de direitos subjetivos individuais ligados entre si por 
uma relação de afinidade, se semelhança, de homogeneidade, o que 
permite a defesa coletiva para todos eles (2011, p. 35). 
 

Entretanto, tal posição se caracteriza como uma voz minoritária dentro da 

atual posição dada pela doutrina acerca dos direitos coletivos. Assim afirma Costa 

que “[...] enquadram-se os direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais 

homogêneos como espécie do gênero coletivo em sentido amplo, ou 

transindividuais, ou metaindividuais” (2009, p. 52). Da mesma forma entende 

Caldeira ao explicitar que “Por transindividual devemos entender um gênero do qual 
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fazem parte os interesses coletivos (strictu sensu), difusos e individuais 

homogêneos” (2012, p. 34). 

Foi dessa forma que entendeu o STF, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário 163231 SP, que, por sua relevância, colaciona-se o seguinte 

trecho da ementa: 

Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma 

origem comum (art. 81, III, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos 
[destacou-se]. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou 
particularmente interesses homogêneos, strictu sensu, ambos estão 

cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente 
dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de 
pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, 
não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada 
a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística 
destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de 
pessoas. (BRASIL, online, 2014) 

 

Ressalte-se aqui que devem ser usados os termos interesses e direitos 

como sinônimos, por razões expostas posteriormente. Dessa forma, prevê o Código 

de Defesa do Consumidor três espécies de interesses coletivos, quais sejam: 

interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Portanto, 

estes interesses são espécies do gênero de interesses coletivo em sentido amplo. 

2.2 DA NOÇÃO DE INTERESSE 

Insta destacar, de início, a anotação referente à denominação interesse e 

direito, bem como das expressões metaindividuais e transindividuais, expressões 

estas largamente utilizadas pela doutrina indistintamente. O interesse dito simples 

perpassa a ideia do elo existente entre o indivíduo e um determinado bem do qual se 

reconheça valor, havendo o desejo de lhe obter, assim, “prende-se o interesse à 

intenção que brota do indivíduo, no plano da existência-utilidade, em relação a um 

bem da própria vida” (MEDEIROS NETO, 2007, p. 99). 

Por outro lado, há também o interesse dito jurídico, sendo este um 

interesse sobre o qual o sistema jurídico conferiu proteção, havendo a possibilidade 

de seu titular exigir tal interesse de outros indivíduos, assim, “o interesse jurídico [...] 

distingue-se do anterior em razão da proteção conferida pelo ordenamento jurídico 

em caso de violação” (COSTA, 2009). 
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Tais conceitos se tornam relevantes, pois não há que se diferenciar no 

campo coletivo a noção de interesse jurídico e direito, podendo ser utilizadas ambas 

expressões. É que a noção de interesse e direito subjetivo se encontra interligada, 

de modo que, como alude Gomes, o direito subjetivo é o poder atribuído à vontade 

de o sujeito satisfazer determinado interesse jurídico (2001, p. 108). Dessa forma, 

percebe-se que o interesse faz parte do núcleo central, dirigindo-se diretamente ao 

sujeito como seu titular. 

Com efeito, com a dinamização da sociedade, da massificação de 

interesses, conflitos, percebeu-se que nem todos os interesses jurídicos dirigiam-se 

a uma determinada pessoa, surgindo então o interesse coletivo, sendo impossível 

conceber, pela conceituação acima apresentada, a ideia de um direito subjetivo 

afeito à coletividade. Entretanto: 

[...] por força da compreensão renovada dos institutos jurídicos civis, 
sob a inspiração dos princípios fundamentais e dos cânones 
albergados pela novel Carta Constitucional brasileira, é de se 
reconhecer e proclamar o acerto da moderna concepção relativa ao 
direito subjetivo, que, emprestando-lhe largueza conceitual, 
possibilitou, assim, englobar-se também em sua significação direitos 
titularizados por determinadas coletividade (MEDEIROS NETO, 2007, 
p.101). 
 

Portanto, diante disso, não há que se conceber, no campo coletivo, a 

diferenciação entre interesse e direito, tendo em vista o alargamento do conceito de 

direito subjetivo, amoldando-se o conceito de direito subjetivo às coletividades.  

Ademais, ressalta Mazzilli que: “Para os fins que ora nos dizem respeito, 

interesse é pretensão; direito é a pretensão amparada pela ordem jurídica”. (2012, p. 

54). Portanto, ambas as expressões podem ser usadas para definir os interesses ou 

direitos titularizados pela coletividade. 

Convém ressaltar também a distinção clássica entre interesse privado e 

interesse público. O primeiro estaria ligado necessariamente a um regime jurídico de 

direito privado, ao passo que o segundo estaria ligado a um regime jurídico de direito 

público (COSTA, 2009, p. 103). Entretanto, esse sistema dicotômico começou a 

implodir quando a expressão direito público ficou ligada à noção dos interesses 

sociais, indisponíveis do indivíduo e da coletividade, tendo o legislador deixado o 

conceito de direito público, como aquele direito que atende ao Estado, para 

identificá-lo como interesse da sociedade, assim como faz o art. 82, III, do Código de 
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Processo Civil (CPC), ao permitir a atuação do Ministério Público quando houver 

interesse público pela natureza da lide ou pela qualidade da parte (MAZZILLI, 2012). 

Outro fator contributivo para o fim da dicotomia entre interesse público e 

privado é o: 

[...] nascimento de um novo conceito: o interesse coletivo 
amalgamado nas organizações de classes, categorias, grupos, 
manifestando-se enquanto coletividade e defendendo interesses que, 
longe de se constituíram na soma daqueles componentes, revelou-se 
como a síntese deles, com existência distinta e bem definida 
(CHAMBERLAIN, 2005, p. 39). 
 

Assim, com o surgimento da noção de interesse coletivo, percebe-se que 

não há como classificá-lo em interesse público ou privado, pois excede o mero 

interesse individual, bem como não se caracteriza como interesses estatais, por 

dizer respeito a um grupo, categoria de sujeitos. Portanto, os interesses coletivos 

“embora não sejam propriamente estatais, são mais que meramente individuais, 

porque são compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas [...]” 

(MAZZILLI, 2012, p. 48). 

2.2.1 Do conceito de interesses difusos 

Os interesses ou direitos difusos, de acordo com o art. 81 do CDC, são 

“os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Depreende-se daí que são 

interesses de natureza indivisível que são afeitos a pessoas indeterminadas ligadas 

apenas por uma circunstância de fato. 

Nessa senda, vale destacar que, em que pese a sociedade ser formada 

de sujeitos individualizados, é plenamente cabível a possibilidade de que todos 

sejam atingidos. Nesses casos, é claro que há interesses individuais envolvidos, 

contudo existem pontos em comum entre todos, de modo que, quando tal ponto se 

torna indivisível, estar-se-á diante de um interesse de natureza difusa (CALDEIRA, 

2012, p. 35). 

Costa define como características dos interesses difusos os seguintes 

aspectos: indeterminação dos sujeitos, indivisibilidade do objeto, intensa litigiosidade 

interna e duração efêmera (2009, p. 52).  

Quanto à indeterminação dos sujeitos preconizada pelo art. 81 do Código 

Consumerista, tem-se que esta decorre:  
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[...] da ausência de vínculo jurídico que aglutine devidamente os 
sujeitos; agregam-se ocasionalmente em virtude de situações fáticas 
fugidias e certas contingências, tais como ‘habitarem certa região, 
consumirem certo produto, viverem numa certa comunidade’ 
(COSTA, 2009, p. 52). 
 

Entretanto, deve ser observado que pode haver certa subordinação entre 

uma relação fática e uma relação jurídica, assim, como exemplo, pode-se citar uma 

propaganda veiculada de forma enganosa, certamente conduz tal ato com relações 

fáticas e jurídicas. Entretanto, importa para a lesão dos direitos difusos a mera 

relação fática, que, no exemplo citado, consubstancia-se no acesso à propaganda 

enganosa (MAZZILLI, 2012, p. 52). 

Nota-se também que os interesses difusos são indivisíveis, portanto não 

há possibilidade de se repartir o objeto entre pessoas individualmente consideradas 

ou até grupos determinados. Nesse sentido, afirma Medeiros Neto que: 

[...] a indivisibilidade do objeto é manifesta, pois não concebe, pela 
sua natureza, repartir-se o interesse difuso em quinhões ou quotas 
entre as pessoas ou grupos (não se apropria individualmente, por 
exemplo, o ar que se respira ou patrimônio cultural de uma 
comunidade). Assim, a satisfação de um indivíduo necessariamente 
redundará na satisfação de todos; a lesão a um constituirá também 
lesão a toda coletividade (2007, p. 111). 
 

Ressalte-se que a ideia de indivisibilidade também acarreta na 

impossibilidade de repartição do produto oriundo da reparação em decorrência de 

lesão aos interesses difusos, notadamente porque aqui há uma indeterminação de 

sujeitos, sendo irreal a reparação de modo individual.  

Há nos interesses difusos intensa litigiosidade interna, porquanto, por não 

haver vínculo jurídico nessas relações, os interesses tornam-se demasiadamente 

abrangentes, entrando em conflito com outros interesses. Segundo Rodolfo de 

Camargo Mancuso (apud MEDEIROS NETO, 2007, p. 112), essa característica se 

evidencia, por exemplo, quando: “a proteção dos recursos florestais conflita com os 

interesses da indústria madeireira e, por decorrência, com os interesses dos 

lenhadores à mantença de seus empregos [...]”. 

Quanto à duração efêmera, tem-se que “Os titulares ligam-se por 

intermédio de situações de fato extremamente fugidias” (COSTA, 2009, p. 53). 

 

 



46 
 

2.2.2 Do conceito Interesses coletivos em sentido estrito 

Na definição do art. 81, inc. II, do CDC, tem-se que são interesses coletivos (em 

sentido estrito) aqueles “transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base”.  

São direitos de objeto indivisível, da mesma forma que os difusos, tendo 

como titulares um grupo, classe ou categoria de pessoas ligadas por uma situação 

jurídica base. Portanto, aqui, há uma coesão bem maior entre os indivíduos, 

havendo uma delimitação melhor destes, de modo que “[...] refletem direitos de 

pessoas indeterminadas de início, mas posteriormente determináveis, pois o liame 

entre os indivíduos é mais coeso [...]” (COSTA, 2009, p. 54).  

Dessa forma, explica Chamberlain: 

Surgem a partir da identificação de algumas circunstâncias comuns 
aos integrantes de certa comunidade organizada por grupo, categoria 
ou classe, de forma que os seus interesses transcendam aos 
interesses individuais (2005, p. 47).  
 

Desse modo, são os direitos coletivos em sentido estrito aqueles de 

natureza transindividual e que seus titulares são de alguma forma determináveis e 

estão ligados por uma relação jurídica, sendo seu objeto indivisível.  

Com efeito, Caldeira estabelece uma comparação entre os interesses 

difusos e coletivos, de modo que: 

A distância a ser mantida entre interesses coletivos e difusos se 
funda, portanto, nos seguintes fatos: enquanto os interesses difusos 
pertencem a sujeitos indetermináveis, nos coletivos os sujeitos são 
determináveis; no interesse difuso a ligação entre seus titulares é 
apenas fática (o que também ocorrerá nos individuais homogêneos), 
enquanto no interesse coletivo há efetiva relação jurídica e não 
apenas fática. O que há em comum tanto nos interesses coletivos 
quanto nos interesses difusos é a indivisibilidade do bem, envolvido 
no litígio (2012, p. 36). 
 

Pode-se citar como exemplo os sindicatos, que são grupos organizados, 

que representam uma determinada parcela de sujeitos. Portanto, o que caracteriza 

tal direito é a organização desse grupo, pois a partir dela é possível identificar os 

indivíduos que são afetados. 
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2.2.3 Do conceito de interesses individuais homogêneos 

Definiu o legislador, no art. 81, inc. III, do CDC, como interesses 

individuais homogêneos aqueles que decorrem de uma origem comum. Tal conceito 

é por demasiado lacônico, uma vez que apenas explicita que são interesses 

individuais homogêneos aqueles que decorrem de origem comum. 

Contudo, depreende-se de tal definição que estes, da mesma maneira 

que ocorre com os interesses difusos, decorrem de uma situação fática comum, 

entretanto o objeto aqui pode ser caracterizado como divisível, permitindo a divisão 

de quinhões entre os sujeitos lesados. 

Em um viés comparativo, observa-se que: 

A distância entre o coletivo e o individual homogêneo está no fato de 
que no primeiro deles o bem é indivisível, assim como verificamos no 
difuso, ao passo que no segundo, nos individuais homogêneos, o 
direito se mostra plenamente divisível. É possível, contudo, que tanto 
um quanto outro decorra do mesmo fato (CALDEIRA, 2012, p. 36). 
 

Ressalte-se que, não obstante os interesses individuais homogêneos 

serem espécies do gênero interesses coletivos, uma vez que dizem respeito a uma 

coletividade determinada, pode-se considerar que os direitos individuais são 

materialmente individuais, pois dizem respeito a um grupo de pessoas 

determinadas, contudo a sua defesa acontece de forma coletiva. É assim que se 

pronuncia Costa ao explicar que: 

Os interesses individuais homogêneos, pela sua natureza, não são 
materialmente transindividuais, mas recebem tratamento processual 
coletivo, isto é [...] apesar de cada titular possuir cota de direito 
plenamente determinável, tais interesses são reunidos numa mesma 
demanda processual, isto é, uma ‘defesa coletiva de direitos 
individuais’, daí a nomenclatura acidentalmente coletivos (COSTA, 
2009, p. 55). 
  

Quanto à característica da homogeneidade dos interesses, que são por 

essência individuais, porém possuem origem comum, importa dizer que a lesão é a 

mesma e o agente causador também é o mesmo, havendo uma multiplicidade de 

direitos com certa identidade. Contudo, lembra Medeiros Neto que: 

[...] é preciso observar que a origem comum (causa) pode ser 
próxima ou remota. Próxima ou imediata, como no caso da queda de 
um avião, que vitimou diversas pessoas: ou remota, ou mediata, como 
no caso de um dano à saúde, imputado a um produto potencialmente 
nocivo, que pode ter tido como causa próxima as condições pessoais 
ou o uso inadequado do produto. Quanto mais remota for a causa, 
menos homogêneos serão os direitos (2007, p. 115). 
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Assim, em síntese, são características dos interesses individuais 

homogêneos: a tutela coletiva de interesses individuais de origem comum, havendo 

homogeneidade desses interesses, a divisibilidade do interesse no que tange aos 

sujeitos, ausência de uma relação jurídica base, havendo apenas uma relação fática 

de origem comum (MEDEIROS NETO, 2007, p. 115). 

2.3 DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS NA ESFERA TRABALHISTA 

Há quem sustente a impossibilidade da incidência dos direitos difusos no 

âmbito laboral, pois os sujeitos dessa relação já estão bem definidos, quais sejam, 

empregados e empregador, não havendo assim a indeterminação de sujeitos que 

exigem esse tipo de interesse. Contudo, isso não se pontua como verdade, 

porquanto, como explícita Antônio Álvares da Silva (apud LEITE, 2006, p. 199), “a 

hipótese de movimento paredista deflagrado por sindicato profissional naqueles 

serviços considerados essenciais e inadiáveis, cuja paralisação possa acarretar 

danos à comunidade” se caracteriza como clara ofensa aos interesses de natureza 

difusa. 

Nesse exemplo, não há um sujeito determinado e não se tem como 

delimitar a abrangência do dano, pois este atinge uma coletividade demasiadamente 

abrangente, sendo impossível a determinação de indivíduos atingidos e, nesse caso, 

teria o Ministério Público do Trabalho o poder-dever de ajuizar a competente Ação 

Civil Pública, visando à proteção do direito difuso, que teria por objeto a condenação 

do sindicato patronal para atender às pretensões do movimento paredista, ou a 

condenação do sindicato laboral para que dissolva a greve. 

Ademais, os interesses coletivos previstos do art. 81 do CDC são 

perfeitamente aplicáveis ao processo laboral, porquanto Costa:  

[...] o locus (CDC) de definição dos interesses que excedem os 

limites da individualidade não possui o poder de restringir a 
apropriação dessas categorias por outras esferas do direito diferentes 
do âmbito consumerista, inclusive, na ambiência interdisciplinar 
(constitucional-civil-trabalhista) [...] (2009, p. 51). 
 

Cite-se ainda outro exemplo na esfera trabalhista: no caso de contratação 

direta de indivíduos para exercerem cargo efetivo na Administração Pública em 

regime celetista sem o devido concurso público, conforme mandamento da 

Constituição, terminaria por ferir não somente o texto legal, mas também o interesse 
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de vários possíveis candidatos às vagas indevidamente preenchidas. Está-se aqui, 

portanto, diante de interesses indivisíveis que atingem uma massa indeterminada de 

indivíduos, ligados por uma situação fática, caracterizando uma real ofensa aos 

interesses difusos. Frise-se que a competência trabalhista exsurge do regime de 

contratação celetista, ou seja, não há regime próprio, caso em que a competência 

seria da Justiça Comum. 

No que tange aos interesses coletivos no âmbito laboral, observa-se que 

suas principais caraterísticas são a indivisibilidade do objeto e a ligação dos 

indivíduos por uma relação jurídica base. Nessa senda, Leite observa-se que: 

[...] na seara trabalhista, os interesses coletivos são aqueles que 
dizem respeito a classe, grupo ou categoria (ou parte dela) de 
trabalhadores que estejam ligados entre si ou com o empregador ou 
grupo de empregadores (categoria econômica) por meio de uma 
relação jurídica base [...]. 
Essa relação jurídica base tem por destinatários não os trabalhadores 
individualmente considerados, mas sim os trabalhadores socialmente 
organizados, uma vez que a noção de grupo ou classe de pessoas 
(CDC, art. 81) no âmbito das relações de trabalho possui 
denominação própria: categoria profissional ou econômica 
diferenciada (CF, art. 8º, II; CLT art. 511) (2006, p. 201). 
 

Portanto, equivocada seria a afirmação de que os interesses coletivos no 

âmbito laboral poderiam se referir apenas a um grupo de trabalhadores de uma 

determinada empresa, uma vez que na mesma empresa poderão existir 

empregados e trabalhadores terceirizados que exercem a mesma função, não 

havendo nesse caso relação jurídica entre os lesados, entretanto um determinado 

ato patronal poderia atingir ambos os trabalhadores, de forma indistinta.  

Martins Filho, ao diferenciar os interesses coletivos em face aos 

individuais homogêneos, explica que, nos primeiros, a pratica lesiva se estenderia 

no tempo, constituindo um procedimento genérico da empresa que atingiria todos de 

forma continuada, ao passo que, no segundo, a ofensa se fixaria no tempo, 

atingindo de forma concreta todos aqueles pertencentes à categoria (2003, p. 251).  

Assim, a não observância das regras de segurança e medicina no 

trabalho que afetam diretamente o meio ambiente de trabalho se caracterizaria como 

um dano ao interesse coletivo em sentido estrito dos trabalhadores, sendo que tal 

ofensa atinge os trabalhadores apenas de forma potencial, genérica, ou seja, 

estende-se no tempo.  
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Já no caso de demissão em massa dos empregados, todos estariam 

ligados por uma relação jurídica base, sendo perfeitamente identificáveis os sujeitos, 

e a ofensa fixa-se no tempo, atingindo os lesados de forma concreta de forma a 

caracterizar um dano aos interesses individuais homogêneos. 

Entretanto, há casos, como bem explica Martins filho, em que: 

[...] o procedimento lesivo já atinge todos os membros da categoria, 
como, por exemplo, o não pagamento de verba salarial imposta por 
lei ou acordo coletivo de trabalho. O fato de todos estarem sendo 
imediatamente atingidos não retira o caráter coletivo da lesão, na 
medida em que a mesma continua a ser abstrata e genérica, pois se 
novo empregado for contratado passará a sofrer a lesão e se 
empregado antigo for demitido, deixará de sofrer a lesão a partir de 
então, como em relação aos benefícios e vantagens do acordo 
coletivo (2003, p. 252). 
 

Portanto, depreende-se que, na esfera trabalhista, os direitos coletivos em 

sentido estrito dizem respeito àqueles indivisíveis em que a prática lesiva se estende 

no tempo, atingindo o grupo ligado por uma relação jurídica base de forma genérica 

e potencial.  

No que diz respeito aos interesses individuais homogêneos, eles ganham 

as mesmas características citadas anteriormente, notadamente pela divisibilidade de 

seu objeto, e exsurge de uma origem comum. Há também, aqui, uma lesão que se 

fixa no tempo, atingido as vítimas de forma concreta. É o caso, por exemplo, de uma 

empresa que deixa de pagar os salários por um período, de modo a atingir apenas 

alguns empregados (COSTA, 2009, p. 55). Estar-se-ia diante de um caso em que a 

lesão possui uma origem comum, a ausência de pagamentos por parte daquela 

determinada empresa, podendo, outrossim, identificar-se os atingidos por tal prática, 

caracterizando-se uma ofensa aos interesses individuais homogêneos. 

2.4 DA CRÍTICA AO TERMO DANO MORAL COLETIVO  

Adentrando efetivamente no estudo do dano moral coletivo, após as 

considerações dos interesses transindividuais, deve-se atentar para o fato de que a 

expressão dano moral coletivo não está em perfeita harmonia com a teoria do dano, 

uma vez que nem toda lesão à personalidade e à dignidade humana resulta em dor, 

vexame, asseverando Medeiros Neto que “[...] o termo moral, pela sua equivocidade, 

sempre esteve mais próximo de uma tradução de dano relacionado com o 
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sentimento e a dor física ou psíquica, a revelar [...], uma posição teórica e 

incompleta” (2007, p. 123). 

De fato, o dano moral sempre esteve atrelado à ideia de dor, abalo 

psicológico, o que por óbvio não há como se auferir tal critério no âmbito da 

coletividade. É que é inconcebível a ideia de que a coletividade possa sofrer abalo 

psicológico. 

Ademais, nem sempre que há dano moral há o sofrimento, dessa forma, a 

título de exemplo, o uso indevido da imagem da pessoa ou a inscrição indevida nos 

sistemas de proteção ao crédito representam verdadeiros danos extrapatrimoniais, 

mas não configuram, terminologicamente, danos morais, porquanto não há 

demonstração do abalo psíquico sofrido. 

Nesse sentindo, orienta Medeiros Neto que mais coerente seria usar a 

expressão dano extrapatrimonial coletivo, pois neste há a ideia de um dano que não 

pode ser quantificado em pecúnia, não se limitando aos abalos psíquicos sofridos 

(2007, p. 124). Assim, a expressão extrapatrimonial traduziria melhor o dano gerado 

às coletividades, pois, em inúmeros casos, como se verá, há possibilidade de 

ocorrência de dano a uma esfera que não seja patrimonial, isto é, uma esfera 

extrapatrimonial, não havendo qualquer ligação com a dor, vexame ou abalo 

psicológico. 

A crítica resta evidenciada quando se citam os exemplos de bens 

jurídicos que necessitam da tutela coletiva, mas que, quando lesados, não 

transparecem a ideia de dor ou sofrimento psicológico. Assim, por exemplo, quando 

a CF/88 estabelece que todos terão direito a um meio ambiente saudável, eventual 

dano a tal direito não é suscetível, em regra, de gerar dor ou sofrimento à 

coletividade de pessoas, em que pese residir em tal caso um dano extrapatrimonial. 

Costa aduz nessa seara que:  

[...] a expressão dano moral, justamente pelo dato de evocar 
aspectos de índole subjetiva como salientado, não conseguiria 
acaçambar hipóteses de danos havidos em interesses 
extrapatrimoniais e igualmente postados ao largo da esfera do sentir 
tais como direitos inerentes à projeção de valores e bens ínsitos à 
dignidade humana, vieses individual e coletivo (2009, p. 65). 
 

Ainda nessa esteira aduz Medeiros Neto que: 

Dessa forma, repise-se que o dano extrapatrimonial é, em qualquer 

caso, aquele que não se faz suscetível de ser avaliado ou 
quantificado pecuniariamente, não se vinculando por lógico, 
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exclusivamente à observação de dor, aflição ou sofrimento 
demonstrado pela vítima. Por isso é que teria muito maior pertinência 
terminológica a adoção da mencionada expressão (extrapatrimonial), 
em vez do vocábulo moral [...] (2007, p. 124). 

 

Corroborando para a crítica aqui evidenciada, têm-se alguns julgados 

utilizando a expressão dano extrapatrimonial coletivo, afastando desta qualquer ideia 

de dor ou sofrimento, como é o caso do Recurso Ordinário nº 0009900-

65.2008.5.03.0083, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 

constando na ementa que: “O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da 

comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação 

na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos” (BRASIL, 

online, 2014). 

Assim, por rigor conceitual, melhor seria usar a expressão dano 

extrapatrimonial coletivo, tendo em vista que a expressão moral ainda vincula a ideia 

de abalo psíquico, remetendo à índole subjetiva da vítima, e nem sempre um dano à 

coletividade gerará abalos psicológicos nas vítimas, mesmo porque dificilmente 

haveria possibilidade de apuração. 

Contudo, utilizam-se ao longo do presente trabalho ambas as expressões 

como sinônimas, uma vez que ambas são consagradas pela doutrina e 

jurisprudência. 

2.5 CONCEITO DE DANO MORAL (EXTRAPATRIMONIAL) COLETIVO  

Passadas tais considerações preliminares, tenta-se estabelecer aqui um 

conceito que, de alguma forma, tente expressar a ideia de dano moral coletivo. Bittar 

Filho, ao explicitar dano moral coletivo, define-o como sendo: 

[...] injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é 
a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. 
Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao 
fato de que o patrimônio valorativo de certa comunidade (maior ou 
menor) idealmente considerada, foi agredido de uma maneira 
absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico (1994, p. 54). 
 

Explicita, nesse âmbito, Compiani (apud COSTA) que: “[...] denomina-se 

dano moral coletivo aquele experimentado por um conjunto de pessoas cuja raiz da 

lesão seja um interesse grupal ou social” (2009, p. 68). 

Para Souto Maior: 

[...] nos termos dos art. 186 e 187 do Código Civil, aquele que, 



53 

ultrapassando os limites impostos pelo fim econômico ou social, gera 
dano ou mesmo expõe o direito de outrem a um risco, comete ato 
ilícito. O ilícito, portanto, se perfaz pela provocação de um dano dos 
interesses sociais e econômicos, coletivamente considerados (2011, 
p. 1319). 
 

Costa corrobora para o tema explicando que: 

Considerando que o princípio da dignidade da pessoa humana 
convolou-se no centro axiológico do ordenamento jurídico, além de 
possuir dimensão unitária e social, instituindo verdadeira cláusula de 
tutela e dever geral de respeito à personalidade humana, tem-se como 
consequência o fato de que toda violação da projeção coletiva desse 
princípio constitucional, consubstanciado em interesses/direitos 
extrapatrimoniais essencialmente coletivos (difusos e coletivos em 
sentido estrito) e, portanto, não adstritos a pessoas singulares, 
configurará dano moral coletivo (2009, p. 70). 
 

Como observado anteriormente, não é necessário para que fique 

caracterizado o dano moral à coletividade um abalo psicofísico, mas sim, uma 

ofensa direta àqueles direitos transindividuais. Assim, dano moral coletivo, para 

efeito de conceituação, transparece a observação de ofensa direta aos direitos da 

coletividade, os quais possuem natureza extrapatrimonial, independentemente de 

aferimento de abalo psicológico, violando o princípio da dignidade. 

2.6 DANO MORAL COLETIVO COMO OFENSA AOS INTERESSES DE          

NATUREZA TRANSINDIVIDUAL  

Considerando o conceito que fora apresentado sobre dano moral coletivo, 

sendo este uma ofensa aos interesses da coletividade que excede a esfera 

patrimonial, deve-se observar que essa lesão decorre justamente de uma ofensa a um 

interesse coletivo em seu sentido amplo, ou seja, ocorrerá dano moral coletivo sempre 

que houver ofensa que exceda a esfera patrimonial aos interesses difusos, coletivos 

stricto sensu, e individuais homogêneos. É o que se observa na jurisprudência pátria, 

através do Recurso de Revista nº 4800-66.2009.5.02.0231, oriundo do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), no caso, por exemplo, da terceirização ilícita:  

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA. COOPERATIVA. FRAUDE. DANO MORAL COLETIVO. 
CONFIGURAÇÃO. Caracterizada divergência jurisprudencial, 
merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento 
conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA. COOPERATIVA. FRAUDE. DANO MORAL COLETIVO. 
CONFIGURAÇÃO. 1.1. A terceirização ilícita por meio de falsas 
cooperativas gera lesão a direitos individuais homogêneos, 
coletivos e difusos [destacou-se]. Suas consequências extrapolam 
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a esfera individual dos envolvidos e repercutem nos interesses 
extrapatrimoniais da coletividade, fazendo exsurgir o dano moral 
coletivo. 1.2. O dano moral coletivo verifica-se a partir do próprio fato 
proibido (dano in re ipsa), sendo inexigível a sua comprovação. 1.3. 

A indenização do dano extrapatrimonial não se confunde com a 
multa coercitiva para o cumprimento de obrigação de não fazer. Os 
institutos possuem finalidades distintas e beneficiários diversos. 
Devem ser utilizados como mecanismos complres [sic], em especial, 
na hipótese em que a simples fixação de obrigação de não fazer 
revela-se como uma resposta de fraca força persuasiva do 
ordenamento jurídico, de forma a impedir que o custo econômico da 
violação se incorpore no sistema produtivo da empresa e permita a 

reiteração do ilícito. Recurso de revista conhecido e provido. 
(BRASIL, online, 2013) 
 

Conforme se verificou, fica claro que, quanto aos interesses difusos e 

coletivos, não há dúvida quanto à ocorrência do dano moral coletivo, tendo em vista 

que são sujeitos indeterminados ou indetermináveis, razão pela qual os sujeitos não 

podem pleitear individualmente a reparação do dano. A cizânia ocorre justamente 

quanto à ocorrência do dano moral coletivo, quando há lesão aos interesses 

individuais homogêneos, tendo em vista que estes, como se disse anteriormente, 

são materialmente individuais e processualmente coletivos, podendo as vítimas 

optar pela reparação individual do dano, não havendo a característica da 

transindividualidade supostamente necessária para a configuração do dano moral 

coletivo, razão pela qual não seria possível, para parte da jurisprudência, a 

ocorrência de danos morais coletivos, nessa seara.  

Foi assim que decidiu a Segunda Câmara Especial Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Cível nº 70042883470, que, por oportuno, 

colaciona-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 
COLETIVA DE CONSUMO. 1. APELAÇÃO DO AUTOR. 1.1. Dano 
moral coletivo. O instituto do ‘dano moral coletivo’ aplica-se tão 
somente aos direitos difusos e coletivos stricto sensu (os 
efetivamente marcados pelo caráter de transindividualidade e 
indivisibilidade), não se destinando à reparação de prejuízos a 
interesses ou direitos individuais homogêneos [destacou-se]. No 

caso dos autos, os lesados são consumidores determinados, que 
poderão executar suas pretensões individualmente [...]. (RIO 
GRANDE DO SUL, online, 2011) 

 

Acontece que o tema, com a devida vênia, merece melhor análise no 

sentido de acatar a ocorrência do dano moral coletivo quando se trata de interesses 

individuais homogêneos, desde que atendida determinada condição. É que, poderá 
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o dano, ainda que atinja determinado número de pessoas, ocasionar efeitos tão 

deletérios na sociedade, ao ultrapassar a esfera individual, passando a atingir o 

patrimônio moral da coletividade. Assim aduz Galdós (apud MEDEIROS NETO, 

2007, p. 129): 

Entendemos que o dano moral coletivo ou grupal tem 
reconhecimento normativo atual e é o que afeta os interesses 
extrapatrimoniais de uma classe, estamento ou categoria de sujeitos, 
ou de uma pluralidade de pessoas, determinada, indeterminada ou 
de difícil determinação. 
 

Assim, como exemplo, se determinada empresa se utiliza do poder 

judiciário trabalhista, valendo-se de acordo judicial como meio de homologar 

rescisões, quitando fraudulentamente as verbas trabalhistas, causa dano a 

determinado número de empregados somente, contudo tal ofensa constitui grave 

violação aos interesses da coletividade por ofender não só o trabalhador, mas 

também o Poder Judiciário, conferindo-lhe descrédito perante a sociedade, afetando 

esta, em última análise. 

É imperioso destacar nesta senda os ensinamentos de Medeiros Neto, 

quando afirma que:  

[...] é importante esclarecer-se que a observação do dano moral 
coletivo pode decorrer da identificação ou visualização de um padrão 

de conduta da parte, com evidente alcance potencial lesivo à 
coletividade, em um universo de afetação difusa. Explica-se: ainda 
que, em determinado caso concreto, apenas imediatamente se 
observe que a conduta ilícita afete, de forma direta, somente 
uma ou mesmo poucas pessoas, nestas situações importa 
volver-se o olhar para a conduta do ofensor, como um standard 
comportamental, verificando-se que, a princípio vista apenas só 
o ângulo individual, a violação perpetrada enseja a repercussão 
coletiva [destacou-se], exatamente por atingir, indistintamente, bens 
e valores de toda uma coletividade de pessoas (2007, p. 131). 
 

Não é outro o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho quanto à 

possibilidade aqui apresentada, como se observa no julgamento do Recurso de 

Revista nº 124005920065240061, que, por oportuno, colaciona-se a ementa em 

parte, in verbis:  

RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIDES 
SIMULADAS. Utilização do Poder Judiciário como mecanismo para 
fraudar direitos trabalhistas. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 
JUSTIÇA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. 1. O dano 
moral coletivo, no âmbito das relações laborais, caracteriza-se 
quando a conduta antijurídica perpetrada contra trabalhadores 
transcende o interesse jurídico individualmente considerado e atinge 



56 
 

interesses metaindividuais socialmente relevantes para a 
coletividade. 2. Assinale-se que a jurisprudência em formação 
nesta Corte Superior vem consolidando o entendimento de que 
os direitos individuais homogêneos não constituem obstáculo à 
configuração do dano moral coletivo, quando demonstrada a 
prática de ato ilícito, cuja repercussão transcende os interesses 
meramente individuais, de modo a atingir toda a coletividade 
[destacou-se] [...]. (BRASIL, online, 2011) 

 

Portanto, observa-se que o dano moral coletivo de fato poderá surgir tanto 

quando houver ofensa aos interesses coletivos e difusos, assim como aqueles ditos 

de natureza individual homogênea, desde que a ofensa perpetrada interfira 

gravemente nos interesses da coletividade. 

2.7 DISTINÇÕES ENTRE O DANO MORAL INDIVIDUAL E O DANO MORAL 

COLETIVO 

Nesse ponto, cabe destacar que o dano moral coletivo não é meramente 

um desdobramento do dano moral individual, tendo em vista que o dano moral 

coletivo não é a soma de vários danos morais em conjunto (SANTOS, 2011, p. 3). 

A primeira grande diferença entre dano moral individual e coletivo é que o 

dano moral individual se liga diretamente aos institutos de direito individual, ao passo 

que o segundo diz respeito ao âmbito do Direito Coletivo. Dessa forma, o dano moral 

individual é reparado através de ações autônomas individuais e o dano moral 

coletivo é reparado por instituições legítimas a propor a medida cabível, como é o 

caso da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público. 

No campo da legislação infraconstitucional, existem artigos distintos para 

justificar a responsabilidade pelo dano moral. Quando se fala em dano moral 

individual, a base legal utilizável para tanto seria o art. 186 do Código Civil, ao passo 

que a responsabilidade do dano moral coletivo funda-se no art. 927 do mesmo 

Código. 

Outra diferença que se infere é a destinação da parcela. É que, no dano 

moral individual, a parcela se destina ao indivíduo lesado pelo ilícito, ao passo que, 

no dano moral coletivo, como posteriormente é aduzido, a parcela destina-se a um 

fundo comum, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

2.8 FUNDAMENTO LEGAL DO DANO MORAL (EXTRAPATRIMONIAL) COLETIVO  
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Nesse âmbito, vale ressaltar que, sob a égide do regime constitucional 

passado, período em que surgiu a Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), limitava-se a 

LACP à proteção ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimonial, não fazendo 

referência ao dano moral. 

Com a promulgação da Carta de 1988, restou evidente a defesa dos 

direitos metaindividuais (art. 6º, 7º, 194, 196), dos direitos sociais, bem como dos 

instrumentos utilizados para sua defesa (art. 5°, LXX e LXXIII), sendo igualmente 

notáveis as disposições constitucionais quanto à tutela do dano moral e sua 

reparação integral (art. 5º, V e X). Portanto, a tutela dos direitos coletivos, 

principalmente no que tange aos danos morais, ganhou respaldo constitucional. 

No que concerne ao plano infraconstitucional, tem-se que a Lei nº 

7.347/85, LACP, que em seu art.1º, antes de sofrer algumas reformas, constava com 

o seguinte texto: 

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos causados: 
l – ao meio-ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; [...]. 
 

Não havia, portanto, aqui a previsão expressa da incidência dos danos 

morais, uma vez que a lei somente trazia a previsão da palavra dano, limitando-se, à 

época, a referida lei à proteção dos danos causados ao meio-ambiente, ao 

consumidor, aos a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

Foi com o CDC, Lei nº 8.078/90, que o dano moral coletivo ganhou 

previsão expressa, pois tal Código, em seu art. 110, acresceu o inciso IV ao art. 1º 

da LACP, o qual inseriu para o manejo da Ação Civil Pública a lesão a qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo, passando constar a referida lei com a seguinte 

redação:  

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos causados: l – ao 
meio-ambiente; II – ao consumidor; III – a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV – a qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo. 
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Dessa forma, construiu-se um sistema integrado entre LACP e CDC para 

a tutela dos direitos coletivos, incluindo-se nestes o dano moral coletivo, conforme o 

art. 1º, inc. IV, da Lei que disciplina a ação civil pública. Afirma nesse ponto Costa: 

[...] no momento em que se estampam no mesmo diploma legal 
interesses excedentes da individualidade e a reparação de danos 
extrapatrimoniais quando tais interesses são violados, obviamente se 
está implicitamente admitindo a ocorrência do dano moral coletivo, a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo (2009, p. 72). 
 

Há, portanto, com o sistema integrado do CDC e LACP, a legislação 

justificadora do dano moral coletivo, tendo em vista que, ao se proteger qualquer 

interesse difuso ou coletivo, admite-se, ipso facto, a reparação por danos morais 

coletivos. 

Ressalte-se, por oportuno, que somente em 1994, com a edição da Lei 

8.884/94, por meio do art. 88, que dispõe sobre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica, é que o art. 1°, caput, da LACP, foi alterado, 

passando a constar em sua redação as expressões “danos morais” e “patrimoniais” 

para o alcance da Ação Civil Pública.  

Ocorre que a Lei nº 12.529, de 2011 revogou o art. 88, da Lei nº 8.884/94 

(Lei antitruste), contudo se manteve a expressão “dano moral” incluída pela Lei 

Antitruste, ficando o art. 1º da LACP com a seguinte redação: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo V - por 
infração da ordem econômica VI - à ordem urbanística; VII – à honra 
e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; VIII – ao 
patrimônio público e social. 
 

Frise-se que existe recente alteração ao texto da LACP trazida pelas Leis 

nº 12.966 de 2014 e 13.004 de 2014, as quais, em ligeira síntese, aumentaram o 

campo de incidência da Ação Civil Pública, passando a constar como objeto de 

defesa daquela Ação a honra e a dignidade de grupos raciais, éticos ou religiosos, 

assim como ao patrimônio público e social. Assim, restou a Ação Civil Pública por 

proteger todas aquelas hipóteses previstas no art. 1º da LACP.  

Dessa forma, resta evidenciada, através do artigo supracitado, em seu 

inciso IV, a expressa previsão infraconstitucional à tutela do dano moral coletivo, ao 

explicitar que será responsabilizado aquele que causar dano, ainda que moral, a 
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qualquer interesse difuso ou coletivo, não podendo mais subsistir qualquer posição 

doutrinária ou jurisprudencial no sentido de não acatar a sua existência. Assim 

conclui Mazzilli:  

Não se justifica o argumento de que não pode existir dano moral 
coletivo uma vez que o dano moral estaria vinculado à noção de dor 
ou sofrimento psíquico individual. De um lado, os danos 
transindividuais nada mais são do que um feixe de lesões individuais: 
de outro, mesmo que se recuasse o caráter da soma de lesões 
individuais para o dano moral coletivo, seria necessário lembrar que 
hoje também se admite uma função punitiva na responsabilidade 
(2012, p. 151). 
 

Convém explicitar que, em que pese o texto da LACP se referir apenas aos 

interesses de natureza difusa e coletiva, deve-se entender também que a lei se aplica 

aos interesses individuais homogêneos, pois foi através do CDC que os interesses 

individuais homogêneos ganharam previsão legal, por meio do art. 81, in verbis: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
............................................................................................................... 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum. 
 

A transcrição legal leva a acreditar que a tutela coletiva dos interesses 

individuais homogêneos só pode se dar no âmbito consumerista. Contudo, sendo o 

CDC parte atuante do mencionado sistema integrado entre CDC e LACP, poderá 

eventual Ação Civil Pública tutela direitos individuais homogêneos, ainda que fora da 

relação consumerista. Dessa forma, afirma Mazzilli que: “[...] estão também alcançados 

pela tutela coletiva os interesses individuais homogêneos, de qualquer natureza, 

relacionados ou não com a condição de consumidores dos lesados” (2012, p. 775). 
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3 PARTICULARIDADES DO DANO MORAL COLETIVO E SEUS REFLEXOS NO 

DIREITO DO TRABALHO  

Demonstram-se nas linhas seguintes algumas nuances do dano moral 

coletivo, precipuamente de suas hipóteses de configuração, explicitando alguns 

exemplos das esferas civil, consumerista, ambiental e, notadamente, pelas 

hipóteses de configuração na Justiça do Trabalho.  

São, outrossim, esposadas algumas ideias sobre a reparabilidade do 

dano moral coletivo e seus critérios quantificadores, dentre outros aspectos.  

3.1 HIPÓTESES DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO  

São condutas que não geram necessariamente abalo psicológico, mas 

afetam diretamente um direito garantido à coletividade. Não há como esgotar neste 

trabalho todas as hipóteses de incidência, porque a tarefa seria impossível, diante 

da evolução da sociedade e seus conflitos incapazes de serem previstos. 

Medeiros Neto enumera algumas situações mais comuns em que há a 

presença do dano extrapatrimonial coletivo, são elas: 

(a) veiculação de publicidade enganosa prejudicial aos 
consumidores; (b) comercialização fraudulenta de gêneros 
alimentícios, pondo-se em risco a saúde da população [...] (f) 
destruição ou depredação de bem ambiental, comprometendo o 
equilíbrio do sistema e gerando consequências nefastas ao bem-
estar, à saúde ou à qualidade de vida da comunidade (h) 
discriminação em relação ao gênero, à idade, à opção sexual, à 
nacionalidade, às pessoas portadores de deficiência e de 
enfermidades, ou aos integrantes de determinada classe social, 
religião, etnia ou raça; (i) dilapidação e utilização indevida do 
patrimônio e veras públicas, além da prática de atos de improbidade 
administrativa que, pela expressão verificada, causem repercussão 
negativa à coletividade (2007, p. 149). 
 

Sem prejuízo de tais hipóteses, dada a sua grande relevância, observa-se 

com uma frequência maior a incidência do dano moral coletivo, quando se tratam de 

lesões ao meio ambiente, às relações consumeristas e à coletividade de 

trabalhadores. 

No que tange às lesões ao meio ambiente explicita, José Rubens Morato 

Leite (apud MEDEIROS NETO, 2007, p. 151) aduz que o direito a um meio 

ecologicamente equilibrado garantido pela Constituição é um direito fundamental 

que se liga à qualidade de vida de todos, portanto da coletividade. Com efeito, deve-
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se notar que, quando há lesão ao meio ambiente, há lesão ao indivíduo considerado 

em si mesmo e à coletividade. 

Exemplificando: no caso de uma fábrica que notoriamente polui um rio 

que abastece e fornece condições de vida às populações ribeirinhas, estar-se-ia 

lesionando não somente o indivíduo que utiliza aquela água, mas a todos que 

gozam de um meio ecologicamente equilibrado. Ter-se-ia, nesse caso, a incidência 

de ofensa a um direito difuso garantido constitucionalmente, bem como de interesse 

individual que fora atingido por ricochete através da lesão ambiental. 

No aspecto das relações de consumo, de acordo com Medeiros Neto, o 

dano em questão poderia ser originário de uma publicidade enganosa, que visa levar 

os consumidores ao erro, ou até mesmo uma publicidade de caráter abusivo, que 

tenha cunho discriminatório de sexo, raça, cor ou religião. Em todos esses casos 

não se observa dor psicológica ou angústia dos lesionados, mas de fato houve dano 

ao direito, que difere da esfera patrimonial (2007, p. 152). 

3.2 HIPÓTESES DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO TRABALHISTA 

A esfera trabalhista é ambiente fértil para que ofensas aos direitos das 

coletividades ocorram, de modo que: 

No âmbito trabalhista, podemos afirmar que configura o dano moral 
coletivo o descumprimento, por parte dos empregadores, tais como: 
direito ao piso salarial ou normativo da categoria; direito à realização 
periódica de exames médicos; direito à saúde, higiene e segurança 
do trabalho; direito à jornada de trabalho estabelecida em lei (8 horas 
diárias ou 44 semanais); manter em seus quadros funcionais 
empregados sem registro; assim como discriminações que envolvam 
gênero, idade, saúde e ideologia na admissão ao emprego ou na 
vigência do contrato de trabalho (MELO, 2007). 
 

Desse modo, passa-se a esposar alguns casos julgados pelos tribunais 

trabalhistas sobre a configuração do dano moral coletivo, de forma que se observa a 

plena aplicabilidade do dano moral coletivo na Justiça do Trabalho, sendo este um 

dano que fira diretamente os interesses da coletividade e a dignidade humana, seja 

ela pela desobediência da legislação laboral imposta, seja por situações que per si 

degradem a personalidade do indivíduo. 
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3.2.1 Da redução à condição análoga de escravo 

Nas relações de trabalho, o dano moral torna-se cada vez mais evidente, 

quando, a título de exemplo, há redução dos trabalhadores à condição análoga de 

escravo. Nesse caso, não há somente o crime previsto no art. 149 do Código Penal, 

mas também dano à coletividade, gerando o dever de indenizar. 

Na oportunidade do Recurso Ordinário nº 0000742-41.2012.5.03.0084, 

julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constataram-se as 

condições degradantes em que estavam sendo submetidos determinados 

trabalhadores rurais, ferindo-lhes diretamente a dignidade. Observe-se um trecho do 

depoimento, que consta no inteiro teor do acórdão, de um dos trabalhadores:  

[...] que quando chegou na fazenda, encontrou o vaqueiro Tiago, que 
mostrou onde era para roçar [...] que o vaqueiro já foi falando que 
não tinha alojamento que continuaram a roçar e nada de dinheiro; 
que o Tião não apareceu para medir o serviço; que o Tiago falou que 
o Tião iria levar um remédio para os bezerros e aproveitaria para 
medir o serviço, mas não apareceu; que ficou sabendo que receberia 
R$ 35,00 por hectare roçado; que começou no dia 14/03/2011; que 
ficou sabendo o nome do dono da fazenda por estes dias; que por 
enquanto não recebeu nada; que ainda bem que trouxe um 
dinheirinho do norte de Minas, porque senão ia passar precisão, 
ficar com fome; que agora zerou, não tem dinheiro para voltar 
para casa; que gastou o que tinha com comida; que quando 
chegou pegou um arroz, macarrão, feijão, com uns meninos que 
trabalha na carvoaria, lá perto; que pagou ‘graças à Deus 
[destacou-se], que tá devendo obrigação para eles, porque eles é 
que salvou nós para iniciar o serviço; que não tinha nada para comer 
[...] que trabalhava de segunda a domingo, que só descansou na 
sexta-feira santa [...] que usava garrafa do seu irmão que trouxe de 
Itacarambí para beber água, quando trabalhava; que a água era de 
córrego de lá, uma mina d`água; que a água era clara, mas 
salobra, que o problema era que o gado bebia água de lá 
também; que o gado ficava dentro desta água, que a água é 
rasinha, que o gado ta bebendo e entra dentro [destacou-se]; 

[...]quando chovia tinha que ficar sentado, porque molhava todo o 
colchão, aí embolava o colchão e sentava em cima; que tinha que 
esperar a chuva passar e continuar dormindo, que o banho era no 
tanque bebedor de gado, que dava uma coceira brava no corpo [...]. 
(BRASIL, online, 2013) 

 

Essas condições impostas demonstram claramente a ofensa à dignidade 

da pessoa humana, de modo que não se atinge somente o trabalhador em si 

considerado, mas também valores pertencentes a toda coletividade e consignados 

na Constituição Federal de 1988, movidos pela solidariedade preconizada por ela, 

gerando um sentimento de repulsa social pela conduta perpetrada, havendo, por 
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certo, o dano moral coletivo. Foi por essa razão que o Tribunal acima aludido deixou 

consignado em sua fundamentação que:  

Escravizar é violar direitos fundamentais e difusos da sociedade, 
consagrados na Constituição Federal de 1988, entre os quais se 
destacam: a proteção à dignidade humana (art. 1º, III); os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV), a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança (art. 5º, 
caput), a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 
I); o princípio da legalidade (art. 5º, II); não submissão à tortura ou a 
tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III); a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X); a 
liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII); a 
liberdade de locomoção (art. 5º, XXIII); a proibição de imposição de 
pena de trabalhos forçados e cruéis (art. 5º, XLVI); a proibição de 
prisão civil por dívida (art. 5º, LXVII). [...] A proibição de escravidão é 
um direito de toda a sociedade e, consequentemente, da 
humanidade, como expressam as declarações internacionais. [...] A 
conduta do réu causa repulsa e viola direitos difusos de toda a 
coletividade, na medida em que o empregador se olvidou de que 
estava lidando com pessoas e submeteu-as a condição 
degradante e, por isso, merece repressão severa, a fim de 
imprimir na sua consciência valores éticos e morais básicos, 
como o de que se deve tratar de forma digna as pessoas que lhe 
prestam serviços [destacou-se]. 
 

A posição dos tribunais trabalhistas não tem sido outra quanto à 

condenação de danos morais coletivos, quando constatados as condições 

degradantes de trabalho. Observe-se a ementa do acórdão proferido no Recurso 

Ordinário nº 00245-2004-811-10-00-3 oriundo do Tribunal Regional da 10ª Região:  

TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. DANO 
MORAL COLETIVO. Dadas as condições degradantes em que se 
encontravam os trabalhadores, restaram violados os direitos 
humanos, violação essa que o Brasil comprometeu-se a reprimir em 
decorrência de Tratados Internacionais. Recurso provido. (BRASIL, 
online, 2005) 
 

Nesse sentido, também há julgado do Tribunal Superior do trabalho. É o 

que se depreende através do teor da decisão dos embargos de declaração no 

Recurso de Revista nº 178000-13.2003.5.08.0117 (BRASIL, online, 2012), em que 

decidiu esse Tribunal manter a condenação da Justiça Trabalhista do Pará que 

determinou para a reclamada o pagamento de R$ 5 milhões de indenização, a título 

de dano moral coletivo, por reduzir trabalhadores à condição análoga a de escravo, 

tendo em vista que praticava atos como o não fornecimento de água potável a seus 

funcionários, ausência de instalações sanitárias, trabalhadores doentes e sem 
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assistência médica, não pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês, não 

concessão do repouso semanal remunerado. 

3.2.2 Da revista íntima 

Como anteriormente se explicitou, há práticas que atingem determinados 

grupos de trabalhadores que transcendem a mera esfera individual, de modo a ferir 

os direitos coletivos. As revistas íntimas como práticas abusivas do poder diretivo do 

empregador estão aptas a gerar o dano moral coletivo, seja porque há previsão 

expressa da CLT proibindo a prática, seja porque fere diretamente a intimidade do 

ser humano, protegido pela Carta Magna, afetando não somente o trabalhador, mas 

determinado grupo de trabalhadores, sendo uma verdadeira ofensa aos direitos 

coletivos em sentido estrito. 

Nesse diapasão, decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, 

no Recurso Ordinário nº 00202-2003-003-20-85-5, que configura dano moral coletivo 

a prática de submissão dos empregados à revista íntima, tratando os empregados 

como se criminosos fossem, uma vez que a revista procedida era similar à revista 

policial. Observe-se a ementa:  

DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURAÇÃO - REVISTA ÍNTIMA 
DE EMPREGADOS Tendo sido demonstrado que a revista efetivada 
pela empresa em seus empregados, a despeito de não ser realizada 
com excessos vexatórios, os submetia à humilhação de um 
procedimento em muito similar às ‘revistas’ procedidas pela 
autoridade policial, deixando antever a dúvida do empregador quanto 
à integridade moral dos empregados, tratando-os como sujeitos da 
prática de infração penal, constata-se a extrapolação dos limites de 
seu poder diretivo ao adotar a prática de revista íntima em suas 
dependências, máxime quando poderia ter utilizado outros meios 
para controle e vigilância de seus produtos. Ilícito e desnecessário o 
constrangimento físico e moral imposto com apalpadelas pelo corpo 
e com a suspeita velada, ofendendo a sua honra e a sua intimidade, 
sendo possível a tutela coletiva dos trabalhadores em pleito 
indenizatório. Dano moral configurado. (BRASIL, online, 2004) 

 

Nota-se, nesse caso, que a violação excede os meros interesses 

individuais, atacando um grupo de trabalhadores ligados por uma relação jurídica 

base, gerando uma ofensa aos direitos coletivos em sentido estrito.  

Ressalte-se que esta prática, que encontra proibição legal no art. 373-A 

da CLT, considerando o citado Tribunal que a desconfiança nos empregados não 

pode sobrepor a dignidade humana, sob pena de se estar violando a honra e 

intimidade dos empregados, afeta diretamente o grupo de trabalhadores.  
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3.2.3 Do descumprimento das Leis Trabalhistas 

Configura-se também dano moral coletivo pela desobediência da 

legislação laboral no que tange às normas trabalhistas de observação obrigatória, 

isto porque tais normas garantem ao empregado a dignidade na realização de seu 

trabalho, valor este sempre em conflito com o interesse do empregador.  

É o que se infere do Recurso Ordinário nº 01606-2011-008-10-00-0 em 

que o empregador descumpria as regras dos intervalos intrajornada e interjornada, 

prejudicando diretamente seus empregados, situação esta que evidencia claramente 

ofensa à dignidade humana, veja-se como restou ementado o referido Recurso: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS COLETIVOS. Nos termos dos 
arts. 127, 129 da CF; 83, III, da Lei Complementar 75/1993, está 
legitimado o Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil 
pública para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados 
os direitos sociais constitucionalmente garantidos, aí incluídos os 
individuais homogêneos, conforme a definição dada pelos incisos I, II 
e III do art. 81 do CDC. DANO MORAL COLETIVO. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. 
INDENIZAÇÃO. 1. O descumprimento, pelo empregador, das 
obrigações referentes aos limites legais do trabalho, bem como 
do intervalo intra e interjornada, revela conduta prejudicial aos 
empregados, especialmente no tocante à sua saúde e 
segurança, além de ferir a ordem jurídica [destacou-se]. 2. 

Aflorando da prática lesão a direitos transindividuais, emerge o dever 
de reparação genérica à sociedade pelos danos causados.  (BRASIL, 
online, 2013) 

 

Destaque-se que o simples descumprimento da legislação trabalhista não 

ensejará a indenização por danos morais coletivos. É que, para que fique 

caracterizado o dano moral (extrapatrimonial) coletivo, a ofensa deve transcender os 

limites individuais, devendo haver certo grau de reprovabilidade diante da ordem 

jurídica. Foi dessa maneira que entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, na ocasião do julgamento do Recurso Ordinário nº 0000556-

45.2013.5.03.0096, em que restou consignada a seguinte ementa:  

DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. A caracterização 
do dano moral coletivo está ligada à ofensa, em si, a direitos difusos 
e coletivos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial, não 
havendo, portanto, necessidade de comprovação de um prejuízo 
material, bem como de uma perturbação psíquica da coletividade. 
Com efeito, o que deve ser analisado é a gravidade da violação 
cometida frente à ordem jurídica, sendo prescindível a 
demonstração da repercussão de eventual violação na 
consciência coletiva do grupo social, uma vez que a lesão moral 
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sofrida por este decorre, exatamente, da injusta lesão a direitos 
metaindividuais socialmente relevantes [destacou-se]. Portanto, 

não é qualquer desobediência à legislação trabalhista que 
caracteriza o dano moral coletivo. Nesse passo, no plano coletivo, 
assim como no âmbito individual o exame do dano moral deve ser 
realizado com cautela, inclusive para evitar a sua banalização. Por 
exemplo, quando o descumprimento da legislação trabalhista está 
relacionado a normas de segurança no trabalho, expondo os 
trabalhadores daquela coletividade a riscos iminentes, ou outro 
exemplo, no caso de trabalho escravo e infantil, tais violações 
consistem em lesões a direitos fundamentais constitucionais - como 
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho - 
fundamentos do Estado Democrático de Direito - atingindo toda a 
sociedade, o que autoriza a imposição de indenização. (BRASIL, 
online, 2014) 

 

Dessa forma, é patente que o descumprimento da legislação trabalhista 

em detrimento do empregado poderá gerar danos morais coletivos, afetando 

diretamente uma categoria de trabalhadores. 

3.2.4 Descumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho. 

Ainda nesta seara, pode-se observar a caracterização do dano moral 

coletivo quando se trata do meio ambiente de trabalho, mormente quando ele se 

apresenta inseguro para que se exerça labor decorrente da desobediência às regras 

de medicina e segurança do trabalho. É o caso do Recurso Ordinário nº 

6853520115010077, oriundo do Tribunal Regional da 1ª Região, o qual, por 

oportuno, colaciona-se a ementa:  

RECURSO ORDINÁRIO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. A 
redução dos riscos inerentes à atividade laborativa, por meio das 
normas de saúde, higiene e segurança, constitui-se em direito social 
dos trabalhadores urbanos e rurais, nos exatos termos do inciso XXII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal e obrigação do empregador, 
nos termos do artigo 154 e seguintes da CLT. A garantia 
constitucional do meio ambiente de trabalho saudável permite que se 
estenda uma proteção erga omnes, atrelando-se a efetividade de tal 
direito às tutelas preventivas que atendem a interesse de uma 
coletividade. O desrespeito a direito dessa natureza evidencia um 
dano moral coletivo, que se dissocia da ideia de dor psíquica, própria 
da pessoa física, direcionando-se para valores compartilhados 
socialmente que traduzam natureza coletiva. (BRASIL, online, 2014) 
 

Portanto, os Tribunais têm atribuído grande valor ao meio ambiente de 

trabalho seguro, uma vez que este se caracteriza como uma conquista do 

trabalhador, estatuído no art. 7º, inc. XXII, da Constituição Federal de 1988, o qual 
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preconiza que “são direitos dos trabalhadores redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”.  

Assim, decidiu o Tribunal Superior do Trabalho ao julgar o Recurso de 

Revista nº 15500-56.2010.5.17.0132, no qual se manteve a condenação por danos 

morais coletivos imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Na 

resenha fática do processo em comento, que consta no inteiro teor do acórdão, 

descreveu-se a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego no setor de 

extração de rochas ornamentais no Estado do Espírito santo, em que se constatou 

em determinada empresa a seguinte situação:  

Não havia qualquer tipo de sistema de proteção coletiva contra 
quedas, constituído por guarda-corpo e rodapé, gerando assim risco 
de acidentes. 
............................................................................................................... 
[...] deixou de dotar as mangueiras e conexões de alimentação de 
perfuratriz sob esteira, que estava em operação, de dispositivo 
auxiliar que garanta a contenção da mangueira, evitando seu 
ricocheteamento em caso de desprendimento acidental, gerando 
dessa forma risco aos trabalhadores [...]  
............................................................................................................... 
[...] vem utilizando reiteradamente plano de fogo não elaborado por 
profissional legalmente habilitado (engenheiro de mina ou engenheiro 
civil) e segundo informações dos representantes da empresa, os 
planos de fogo são elaborados pelo técnico em mineração [...]. 
(BRASIL, online, 2013) 

 

Pelo manifesto desrespeito às normas de medicina e segurança do 

trabalho, assim como o próprio desrespeito à vida dos trabalhadores, entendeu o 

TST que tal dano ultrapassa a mera esfera da individualidade, afetando diretamente 

os valores preconizados pela coletividade, de modo que restou o acórdão assim 

ementado:  

RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL COLETIVO. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. 
NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. Consoante registrou o 
Tribunal a quo, está comprovado que a ora recorrente incorreu em 
conduta prejudicial aos seus empregados, ao descumprir as normas 
referentes à segurança e à medicina do trabalho. Ora, aquele que 
por ato ilícito causar dano, ainda que exclusivamente moral, fica 
obrigado a repará-lo. Assim, demonstrado que a recorrente 
cometeu ato ilícito, causando prejuízos a um certo grupo de 
trabalhadores e à própria ordem jurídica, não merece reparos a 
decisão proferida pela instância ordinária que a condenou a 
indenizar os danos morais coletivos [destacou-se]. Recurso de 
revista conhecido e não provido. (BRASIL, online, 2013) 
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Nessa mesma esteira, é de se notar o Recurso Ordinário nº 0000028-

82.2010.5.06.0144, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o qual manteve 

a condenação de indenização por danos morais coletivos imposta pelo juízo 

singular. No aludido processo, entendeu-se que o desrespeito às normas de 

medicina e segurança do trabalho afeta não só o trabalhador, mas também a 

coletividade, uma vez que essas normas têm o teor de prevenir os tão indesejáveis 

acidentes do trabalho, sendo um valor preconizado pela sociedade, de modo que a 

sua infringência lesa os interesses da coletividade. Nesse sentido, veja-se a 

fundamentação reiterada pelo Regional:  

Na perspectiva da coletividade, de se intuir que o tratamento 
constitucional dispensado ao meio ambiente na condição de direito-
dever, oponível erga omnes, tem flagrante intenção de estender uma 
proteção também erga omnes e que a efetividade de tal direito está 
atrelada às tutelas preventivas. Se a tutela preventiva atende a 
interesse de uma coletividade, em caso de efetivação do dano 
ambiental, por óbvio que o desrespeito a direito dessa natureza 
atinge a coletividade, que é lesada e, por conseguinte [destacou-

se], faz jus à reparação / compensação do dano e, sendo possível, ao 
restauro do direito violado, reequilibrando-se o meio ambiente atingido 
[...] 
Diante dos fatos comprovados, mediante farta documentação que 
sequer foi impugnada pelo demandado, considerada a valoração de 
prova supra e a subsunção normativa aos fatos, tenho por 
evidenciado o dano moral coletivo, a atuação ilícita do réu e o 
nexo causal, destacada a conduta culposa do demandado, que 
vem descumprindo há anos as normas de medicina e segurança 
do trabalho, agindo de modo ilícito, sem adimplir sua obrigação 
de zelar pela integridade física de todas as pessoas que 
circulavam naquele meio ambiente [destacou-se], inclusive 

impondo risco além do que o ordenamento jurídico tem por ordinário 
naquela atividade, sendo alvo destacado desse risco todos os 
trabalhadores do demandado. [...]. (BRASIL, online, 2011) 

 

Observa-se, portanto, a clara incidência do dano moral coletivo nas 

relações trabalhistas quando há desrespeito às normas de medicina e segurança do 

trabalho, afetando diretamente o meio ambiente de trabalho, que detém proteção 

constitucional, conforme dita o art. 7º da Constituição Federal de 1988.  

3.2.5 Da terceirização ilícita 

O dano moral coletivo por ainda se configurar nas relações de trabalho 

quando há presença da terceirização ilícita, isto é, a terceirização, conforme dita a 

súmula 331 do TST, é um instituto que per si é defeso, são nos casos de serviços de 

conservação e limpeza, serviços de vigilância e os serviços ligados à atividade meio 
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do tomador de serviços. É a partir daí que se entende que será terceirização ilícita 

toda aquela atividade que estiver ligada à atividade fim do empregador. Nesse caso, 

os tribunais trabalhistas pátrios têm entendido que há o dano moral coletivo, como 

na ocasião do julgamento do Recurso Ordinário nº 01123-2007-118-15-00-7 

originário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.  

No caso, observou-se que a empresa rural teria contratado serviços de 

duas empresas que forneceram 235 funcionários para trabalhar na lavoura, isto é, 

trabalho diretamente ligado à atividade fim da empresa, em uma completa afronta ao 

entendimento pacificado pelo TST, através da súmula 331, razão pela qual o 

acórdão restou ementado da seguinte maneira:  

DANO MORAL COLETIVO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. 
TRATAMENTO DESUMANO. AFRONTA AOS ARTIGOS 5º E 7º DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Optou a 
empresa, ao invés de admitir e assalariar seus próprios empregados, 
por contratar empresas terceirizadas para o fornecimento de mão-de-
obra para a realização de tarefas inerentes à sua atividade 
empresarial, em afronta ao entendimento constante da Súmula nº 

331 do C. TST. [...]. (BRASIL, online, 2010) 
 

Nessa senda, é importante frisar que constitui grave ofensa à 

terceirização ilícita, uma vez que há uma precarização das relações de trabalho, 

sendo tal prática uma tentativa do empresariado de surrupiar os direitos garantidos 

aos trabalhadores, ferindo diretamente o valor social do trabalho previsto na 

Constituição, assim como a dignidade da pessoa humana, portanto tal conduta é 

ensejadora do dano moral coletivo. Dessa forma, decidiu o TST no Recurso de 

Revista nº 12220011.2006.5.13.0002, veja-se um excerto da ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO do MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO 
MORAL COLETIVO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. 
Demonstrada violação do artigo 1º, IV, da Lei 7.347/85. Agravo de 
instrumento provido. RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. 
ATIVIDADE FIM. In casu, a reclamada incorreu na prática de ato 
ilícito ao contratar trabalhadores terceirizados para atuar em sua 
atividade fim, precarizando as relações de trabalho e 
desvirtuando a finalidade social do trabalho, restando 
configurado o dano moral coletivo [destacou-se]. Também assim o 

é porquanto verificado que houve violação de preceitos 
constitucionais, bem assim de disposições encartadas na legislação 
trabalhista consolidada, em razão da atitude ilícita praticada pela ré 
de não cumprir as normas nacionais relacionadas à proteção do 
emprego e dos trabalhadores, tendo-se, por consequência, a 
violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e do valor social do trabalho. Recurso de revista conhecido 
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e provido [...]. (BRASIL, online, 2014)  

 

Destaque-se, nesse ponto, que a Administração Pública também poderá 

ser responsável pela reparação de danos morais coletivos quando há terceirização 

de seus serviços, no momento em que determinados indivíduos são contratados 

diretamente, em desobediência ao provimento dos cargos efetivos por concurso 

público, conforme art. 37, inc. II, da Constituição. Foi dessa forma que julgou o 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na ocasião do julgamento do Recurso 

Ordinário nº 0175600-63.2009.5.04.0202, do qual se extrai a seguinte ementa:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL COLETIVO. É ilícita a terceirização de 
atividades previstas em plano de cargos e salários da empresa, em 
detrimento de candidatos aprovados em concurso público. Violação à 
norma constitucional que exige a contratação de pessoal por 
intermédio de processo seletivo. Afronta aos princípios da 
impessoalidade e moralidade administrativas. Dano moral coletivo 
configurado. (BRASIL, online,  2012)  

 

Nesse diapasão, é imperioso ressaltar a ofensa que se gera aos 

interesses difusos. No caso em espeque, a não contratação pela Administração 

Pública através concurso público acarreta grave ofensa àqueles possíveis 

candidatos ao concurso público, sendo estes indivíduos indetermináveis e o objeto 

indivisível, de modo que se caracteriza o dano moral coletivo por ofensa aos 

interesses difusos. Dessa forma, julgou o Tribunal Superior do Trabalho o Recurso 

de Revista nº 43400-71.2008.5.14.0001, quando enfrentou a questão aqui levantada, 

observe-se a ementa:  

RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO - TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA. A circunstância de a reclamada contratar mão de obra 
terceirizada para suprir necessidade de pessoal no exercício de 
atividade fim da empresa consiste em lesão que transcende o 
interesse individual de cada trabalhador de per si e alcança 
todos os possíveis candidatos que, submetidos a concurso 
público, concorreriam, nas mesmas condições, ao emprego no 
segmento econômico [destacou-se]. Recurso de revista conhecido 
e provido. (BRASIL, online, 2012) 

 

Portanto, a terceirização ilícita, seja ela no âmbito privado ou público, 

poderá ensejar o dano moral coletivo por atingir interesses que transcendem a 

esfera individual. 
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3.3 DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL (EXTRAPATRIMONIAL) COLETIVO 

Conforme explica Costa, a reparação por danos causados a outrem tem 

três principais funções, são elas: a compensatória da vítima, a função 

socioeducativa, tornando pública a ação do ofensor, e que a conduta não será 

socialmente aceita e, por último, punição do ofensor persuadindo-o a não praticar 

mais a conduta (2009, p. 74). 

Com efeito, resta prejudicada a função reparadora do dano, tendo em 

vista que dificilmente há a identificação dos lesados, dada a natureza do dano 

coletivo. Dessa forma, sendo impraticável a identificação das vítimas, a reparação 

do dano torna-se prejudicada, sendo essa função reparadora ligada à ideia do dano 

moral individual. Nesse sentido, afirma Kosaka ao se referir aos aspectos da 

reparação aqui apresentados: 

As balizas acima, geralmente invocadas no arbitramento do dano 
moral individual, aplicam-se, de um modo geral, ao dano moral 
coletivo. Impende, todavia, destacar algumas peculiaridades com 
relação a este último. Por afetar interesses coletivos lato sensu, no 
dano moral coletivo a extensão e a repercussão do dano, aferida 
pelo número (real ou potencial) de pessoas atingidas e pelos limites 
territoriais alcançados, devem merecer especial atenção do julgador 
na fixação do valor da indenização. Veja-se a hipótese de uma 
publicidade com conteúdo discriminatório (contra uma determinada 
raça, por exemplo) veiculada em horário nobre de emissora televisiva 
com abrangência nacional e com público telespectador virtual que 
abranja praticamente toda a população do país. Suponha-se que não 
seja viável a veiculação de uma ‘contrapropaganda’ de retratação 
neste caso (tal como ocorre, mutatis mutandis, com o crime de 
injúria, no Direito Penal). Ora, o valor da indenização pelo dano moral 
coletivo causado deve levar em conta a larguíssima extensão dos 
efeitos do evento, tanto no aspecto territorial (todo o país) como no 
tocante a quantidade de ofendidos (praticamente toda a população) 
(2009, p. 85). 
 

Destaque-se, nesse ponto, que as outras funções restam plenamente 

aplicáveis ao dano moral coletivo, principalmente no que diz respeito ao caráter 

punitivo da indenização. 

É de vital importância para a sociedade a condenação do ofensor dos 

direitos difusos e coletivos, mesmo porque tais direitos detêm extrema relevância 

social. 

É por tal razão que a reparação dos danos morais coletivos não deve 

seguir a mesma lógica imputada aos direitos individuais, pois aqui não há ofensa a 
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um indivíduo, mas a toda uma coletividade, tendo um alto grau de reprovabilidade 

social. 

Vale ressaltar que a LACP prevê expressamente a possibilidade de ação 

visando à reparação pecuniária dos danos morais coletivos, a título de indenização 

pelo dano causado, em seu art. 1º, supracitado, combinado com art. 13º da LACP: 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus 
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 
 

A condenação do agressor em uma determinada quantia pecuniária não 

tem o condão, como se disse, ou a função de reparar o dano causado para que se 

restabeleça o status quo, mas sim, tem caráter punitivo ou sancionatório, 

incentivando o autor a não cometer a mesma prática, bem como tem caráter 

socioeducativo. Nessa toada, têm-se os ensinamentos de Santos: 

A indenização do dano mora, além do caráter ressarcitório, deve 
servir como sanção exemplar. A determinação do montante 
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do 
dano causado, o valor que faça com que o ofensor se evada de 
novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, 
assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para 
que se tenha um esboço do quantum na fixação do dano moral 
(1999, p. 176). 
 

Imperioso destacar que o simples mandamento de cessar a conduta, 

consubstanciada em uma obrigação de não fazer, restaria por deixar o agressor 

impune, não impedindo que praticasse o mesmo ato em outra oportunidade. Daí 

decorre a relevância da reparação, pois, através dela, estabelece-se uma punição 

para aquele ato, bem como desencoraja o autor a praticar o ato gerador do dano. 

De acordo com os ensinamentos de Medeiros Neto (2007, p. 160), há de 

fato uma preponderância do caráter sancionatório da reparação do dano moral 

coletivo, tendo em vista que é impossível tal reparação se amoldar àquela destinada 

aos danos individuais, uma vez que nesta há preponderância do caráter 

compensatório, ao passo que naquela, em virtude da impossibilidade de identificar 

os lesionados, bem como avaliar a extensão do dano, é que há a predominância do 

caráter sancionatório. 
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Diante disso, impera na indenização do dano moral coletivo o caráter 

punitivo da sanção, tendo em vista as nefastas consequências causadas pelo dano 

moral coletivo. 

3.4 RESPONSABILIDADE CIVIL QUANTO AOS DANOS MORAIS COLETIVOS  

A responsabilidade pela reparação dos danos morais coletivos é de 

ordem objetiva, uma vez que não se analisa o elemento culposo na conduta do 

agressor, em que pese não raramente encontrar tal elemento nessas condutas 

ilícitas. Nesta seara, portanto, basta que sejam evidenciados o ato antijurídico e o 

nexo de causalidade para que haja o dever de reparar, porquanto, caracterizando-se 

assim o dano in re ipsa.  

Nesse diapasão, é válido ressaltar os ensinamentos de Costa (2009, p. 

73), ao explicitar que em razão das relações massificadas e da dificuldade que a 

identificação da culpa do autor gera para a reparação do dano justificam a 

responsabilidade objetiva. Aduz ainda o mesmo autor que: 

A construção do paradigma de responsabilidade objetiva é uma 
decorrência das sociedades de massa e dos conflitos nela 
fomentados. Assim como, por óbvio, a previsão de interesses cujas 
lindes ultrapassam os limites da individualidade, bem com a 
reparabilidade moral em decorrência da violação de tais direitos, são 
uma consequência do citado fenômeno social (2009, p. 73). 
 

Assim, pela extensão do dano e importância do bem jurídico a ser 

protegido, bem como do caráter deletério que a lesão produz na coletividade, é que 

o legislador optou pela responsabilização objetiva do agressor. 

No plano infraconstitucional, o que, de fato, justifica a responsabilidade 

objetiva por danos morais coletivos é o próprio art. 927, parágrafo único do CC/2002, 

ao ditar que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Dessa 

forma, por implicar o dano moral coletivo em uma grave ameaça aos direitos da 

coletividade é que se justifica, no plano da legislação, a responsabilidade objetiva. 

Aduzindo sobre a natureza objetiva do dano moral coletivo, explica 

Santos: 

[...] podemos dizer que se o dano moral coletivo é de natureza 
objetiva e não subjetiva, para sua configuração basta a ocorrência no 
plano fático de ato ilícito grave perpetrado pela empresa, não se 



75 

indagando, do lado empresarial sobre sua culpabilidade e do lado 
empregatício se houve qualquer tipo de humilhação ou outro 
sentimento, eis que, se ocorridos configurarão meros efeitos ou 
consequências (2011, p. 1444).  
 

Percebe-se que o dano moral coletivo é in re ipsa, quer dizer, verificada a 

conduta antijurídica que viola os interesses difusos e coletivos, gera-se o dever de 

reparar. Assim, não se mostra necessária a demonstração do prejuízo ou a prova 

dele, pois o próprio ato praticado presume o ato ilícito, entretanto tal ato está 

passível de comprovação. 

A demonstração nesse caso da dor, angústia, sofrimento, abalo psíquico 

não se faz necessária, porquanto demonstrado o ato ilícito, resta emergente o dano 

à coletividade. Nessa toada, pode-se utilizar como exemplo condutas que firam o 

meio ambiente ou classe e grupo de trabalhadores, as quais ensejam a reparação 

por danos morais coletivos, não necessitando demonstrar que houve abalo psíquico, 

dor ou sofrimento das vítimas, mesmo porque tal tarefa seria impossível, pois a 

coletividade se caracteriza por um número indeterminável de pessoas, sendo 

indeterminável também a extensão do prejuízo. 

3.5 DA CONDENAÇÃO EM PECÚNIA 

Levando em consideração o caráter sancionatório da reparação do dano 

moral coletivo, tem-se que o juiz competente irá arbitrar a quantia pecuniária a ser 

paga com base nos critérios de razoabilidade e bom senso, de modo que a conduta 

ilícita praticada seja desencorajada, afirmando Cavalieri Filho que: 

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; guarda uma 
certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo 
tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o 
critério que permite cotejar meios e fins, causa e consequências, de 
modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é 
necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos 
motivos que a determinam; que os meios escolhidos sejam 
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao 
dano (2012, p. 105). 
 

A posição da jurisprudência não têm sido outra ao utilizar o princípio da 

razoabilidade para quantificar o dano moral coletivo. É o que se infere dos julgados 

ao utilizarem o princípio da razoabilidade para quantificação do dano moral coletivo, 

como no caso do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 

1166000420115170008, julgado em 31/1/2014, originário da Terceira Turma do 
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Tribunal Superior do Trabalho, decidindo pela aplicação do princípio da 

razoabilidade, mantendo a condenação de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo 

em vista o descumprimento por parte do polo passivo das normas se segurança e 

medicina do trabalho. 

A decisão que condena à reparação por danos morais coletivos também 

deverá ser devidamente motivada, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da 

CF/88, o qual dita que todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário deverão 

ser devidamente fundamentadas, impedindo, dessa forma, que algumas decisões 

fixem um quantum que não corresponda ao caráter punitivo-pedagógico da sanção, 

seja condenando em um valor abaixo ou acima do razoável.  

No que tange à quantificação do dano moral, levando-se em consideração 

o caráter sancionador, deve-se observar os seguintes aspectos, conforme os 

ensinamentos de Santos:  

a) A gravidade da Falta b) A situação econômica do ofensor, 
especialmente no atinente à sua fortuna pessoal c) Os benefícios 
obtidos ou almejado com o ilícito; d) A posição de mercado ou de 
maior poder do ofensor e) o caráter anti-social da conduta f) a 
finalidade dissuasiva futura perseguida g) A atitude ulterior do 
ofensor, uma vez que sua falta foi posta a descoberta h) O número e 
nível de empregados comprometidos na grave conduta reprovável i) 
Os sentimentos da vítima (1999, p. 174). 
 

No que se refere ao último aspecto apresentado, quais sejam, os 

sentimentos das vítimas, tem-se que se torna inaplicável no caso dos danos morais 

coletivos, porquanto não é possível auferir, em grau de coletividade, os sentimentos 

das vítimas, mesmo porque em certos interesses coletivos o grau de pessoas 

atingidas é indeterminável, como é o caso dos interesses difusos e coletivos stricto 

sensu. Já para Costa (2009, p. 75), ao tratar especificamente do dano moral coletivo, 

traz alguns vetores norteadores da quantificação daquele dano, sendo necessário se 

auferir a situação econômica daquele que causou o dano, a gravidade e a 

repercussão do dano, o proveito alcançado e a reincidência, reprovabilidade da 

conduta  

De acordo com Medeiros Neto, os seguintes aspectos servem para 

nortear o julgador para a quantificação do valor a título de reparação do dano moral 

coletivo: A natureza, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do 

ofensor, ocasional proveito obtido com a conduta ilícita, grau de culpa e verificação 

da reincidência e grau de reprovabilidade social da conduta (2007, p. 164). 
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Dos critérios aqui apresentados, percebe-se que há alguns pontos em 

comum, além do princípio da razoabilidade, que são utilizados para a quantificação 

do dano moral coletivo. 

Deve, pois, ser considerada a natureza do bem lesado, sua relevância 

para a sociedade, a reversibilidade do dano, a gravidade com que atingiu os 

lesados, bem como a extensão do dano, ou seja, com que abrangência se deu o 

dano. 

Há também de ser considerada a situação econômica do autor do dano, 

porquanto não pode incorrer no erro decisão que estabelece obrigação de indenizar 

incapaz de gerar transtorno econômico ao ofensor, bem como decisum capaz de 

levar o condenado à insolvência. 

Considera-se ainda a vantagem auferida pelo ofensor, pois, através 

desta, a condenação tentará de alguma forma tornar inócuo o ganho, vantagens 

recebidas com a prática do ato ilícito. Nessa toada, deverá também ser observada a 

reincidência ou não da conduta, ou seja, a vantagem a ser auferida pode ser ao 

longo do tempo, dada a pratica reiterada da agressão, razão pela qual uma empresa 

que é constantemente autuada por descumprir a legislação trabalhista deve ter um 

quantum indenizatório bem maior do que uma empresa que fora autuada uma única 

vez pelo mesmo motivo. 

Por fim, o grau de reprovabilidade social da conduta, que é facilmente 

percebido quando há dano ao direito da coletividade. O órgão judiciário será 

responsável por interpretar a reprovabilidade da conduta. Vale ressaltar que o grau 

de repulsa social decorrente da conduta ilícita dependerá da coletividade atingida e 

dos valores que sustenta, podendo a conduta antijurídica ser sentida de maneira 

diferenciada, havendo um maior ou menor impacto na sociedade.  

3.6 DA DESTINAÇÃO DO QUANTUM 

A partir do art. 13 da LACP, fica clara a destinação do quantum da 

condenação, uma vez que o referido artigo explicita a destinação para um fundo que 

será gerido por um Conselho Estadual ou Federal com participação do Ministério 

Público, bem como de representantes da comunidade, denominado de Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos, com destinação específica para a reconstituição dos 

bens lesados. 
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A destinação da condenação pecuniária surgiu como um grande 

obstáculo ao surgimento da tutela coletiva, porquanto não havia como privilegiar 

determinado grupo de pessoas, quando o dano se efetivou diante de toda a 

coletividade, afirmando Mazzilli que o legislador agiu com acerto ao determinar a 

criação de um fundo específico para reconstituição dos bens lesados, uma vez que 

toda a sociedade se beneficiaria com tal ato (2012, p. 565).  

O referido Fundo criado pela LACP encontra-se regulamentado pelo 

Decreto Federal nº 1306/94 e pela Lei nº 9008/95. Nestes, encontra-se que o Fundo 

de Defesa de Direitos Difusos (FDD) tem a finalidade de reparar os danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros 

interesses difusos e coletivos. 

Contudo, há algumas situações em que tal fundo se torna inaplicável, por 

força de instituição de fundo próprio, nos casos de lesão a interesses de áreas 

específicas. Assim, pode-se ter no âmbito laboral o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), instituído pela Lei nº 7998/90, com a finalidade de tornar viável 

custear o programa de Seguro-Desemprego, o pagamento de abono salarial e o 

financiamento de programas de desenvolvimento econômico, como afirma Martins 

Filho:  

No caso de defesa dos interesses coletivos na área trabalhista, deve-
se buscar um fundo compatível com o interesse lesado. Nesse 
sentido, tendo a multa prevista no termo de compromisso firmado 
perante o Ministério Público, quanto aquela postulada em juízo 
através da ação civil pública, podem reverter a favor do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), instituído justamente para proteger o 
trabalhador contra os males do desemprego (2003, p. 262). 
 

Portanto que as condenações na seara trabalhista que se refiram às 

lesões aos direitos difusos e coletivos sejam destinadas ao FAT, garantida a efetiva 

reparação do dano causado quando há descumprimento da legislação trabalhista, 

não sendo aplicável, porque inadequado, o FDD criado pela LACP (MARTINS 

FILHO, 2003, p. 262).  

Explicite-se nessa seara a impossibilidade de reversão para o FAT, ou 

qualquer outro Fundo, com a finalidade aqui exposta, quando se trata de direitos 

individuais homogêneos, tendo em vista que, segundo a LACP, em seu art. 13º, 

destina o valor obtido a título de condenação para um fundo específico, desde que 



79 

se trate de danos de natureza indivisíveis. Assim: “[...] se o proveito obtido em ação 

civil pública ou coletiva for divisível (no caso de interesses individuais homogêneo), o 

dinheiro será diretamente a ser repartido entre os próprios lesados” (MAZZILLI, 

2012, p. 567). 

No que tange aos interesses difusos e coletivos, o que prepondera é a 

natureza sancionatória da condenação em pecúnia, como aludido anteriormente, 

devendo tal parcela ser devidamente arbitrada pelo juiz da causa, levando em 

consideração esse caráter punitivo. No que diz respeito aos interesses individuais 

homogêneos, em que os sujeitos são determináveis e o objeto é divisível, a eventual 

condenação será genérica, com posterior apuração do quantum, terá o intuito de 

reparar individualmente o dano causado (MEDEIROS NETO, 2007, p. 172), 

conforme dita o art. 95 e 97 do CDC. 

Assim, Leite corrobora com o tema afirmando que:  

Vê-se, assim, que o objeto da sentença genérica do art. 95 do CDC é 
mais amplo e complexo do que o da sentença simplesmente ilíquida 
do processo civil individual, pois nela o juiz fixará a ‘responsabilidade 
dos réus pelos prejuízos causados’, razão pela qual posterior 
liquidação terá características especiais que ao nosso ver, 
ultrapassam os estreitos limites prescritos no art. 603 do CPC (2004, 
p. 158). 
 

Ao exemplificar o tema, no âmbito trabalhista, utiliza o autor supracitado a 

seguinte situação: Uma grande empresa, com vários funcionários, adota 

procedimento interno no sentido de não pagar as horas extras prestadas por seus 

empregados. Seria desarrazoada nessa situação a apresentação pelo autor da ação 

de todas as folhas de ponto comprovando todas as horas extras trabalhadas e não 

pagas, tendo em vista que isso não seria útil para fim de condenação genérica do 

réu. Suficiente seria apenas a apresentação de algumas folhas de ponto para que se 

demonstre a certeza da lesão causada aos trabalhadores, de modo que a sentença 

que estabelecesse a condenação genérica determinaria a existência de lesão aos 

interesses individuais homogêneos, sendo genérica quanto aos titulares dos direitos, 

nexo de causalidade entre “os danos globais e os prejuízos individuais” e o quantum 

debeatur, devendo tais aspectos ser devidamente analisados no procedimento de 

liquidação (LEITE, 2004, p. 159). 
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3.7 SOLIDARIEDADE DECORRENTE DO DANO MORAL COLETIVO 

Poderá ocorrer, em determinado caso, conduta antijurídica comissiva ou 

omissiva de vários agentes que concorreram para a perpetração do dano. Tem-se aí 

o caso de solidariedade passiva, na qual todos os agentes infratores responderão 

pelo dano que causaram.  

No que tange à reparação por danos morais coletivos, a solidariedade 

passiva de pessoas físicas ou jurídicas resta plenamente aplicável, uma vez que 

claramente há a incidência do art. 942 do CC/ 2002, que estatui: “se a ofensa tiver 

mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 

Nesse caso, resta evidenciado o chamado nexo causal plúrimo, em que 

os vários agentes que concorreram para a prática da conduta antijurídica poderão 

responder pela reparação. Poderá o ente legitimado pedir a devida reparação, 

promover a ação civil pública em face de um ofensor ou de todos. Nesse sentido, 

aduz Medeiros Neto que: 

É de se ver que a questão ganha relevância na seara dos danos 
extrapatrimoniais coletivos, porquanto há situações recorrentes em 
que se observa a imperativa necessidade de direcionamento da ação 
judicial contra todos os agentes aos quais se possa imputar a 
participação no fato danoso, diante da importância que representa 
para a coletividade a responsabilização de quantos tenham violado 
interesses jurídicos fundamentais por ela titularizados (2007, p. 183). 
 

Resta bastante evidenciada a solidariedade passiva nas relações 

trabalhistas, em que se observa a participação de vários agentes para a perpetração 

do ato ilícito. Tem-se, por exemplo, a situação do trabalho escravo, no qual há o 

agente direto da exploração do trabalho escravo, bem como de todos aqueles que 

participaram para que este ilícito acontecesse, como é o caso do agente aliciador do 

trabalho, do agente que transporta a mão de obra ilícita. Devem, portanto, nesse 

caso, responder todos os envolvidos na perpetração do dano, tendo em vista o 

disposto no art. 942 do Código Civil. 

Outro caso na seara trabalhista de solidariedade passiva está nos casos 

em que ocorre o fenômeno da terceirização e acidentes envolvendo 

descumprimento das regras de medicina e segurança do trabalho. Sendo um direito 

fundamental o meio de ambiente de trabalho seguro, não cabe ao tomador de 

serviços, nem a empresa terceirizada, fazer distinção entre empregados da 

tomadora e terceirizada, sendo ambas as empresas responsáveis solidariamente 
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pelos empregados que laboram no mesmo ambiente de trabalho (MEDEIROS 

NETO, 2007, p. 184). 

Tal situação é respaldada através do art. 942 do CC/2002, bem como 

permissivo que consta no art. 8º da CLT, o qual garante a todo trabalhador a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança” cominado com o art. 157, I do mesmo diploma, explicitando que deverão 

as empresas “cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

trabalho”.  

Vale ressaltar que a aplicação da súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho, que prevê a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelo 

adimplemento das verbas trabalhistas, nos casos de terceirização, resta prejudicada 

quando se trata do meio ambiente de trabalho, tendo em vista que a proteção ao 

meio ambiente de trabalho é um direito diretamente ligado à dignidade da pessoa 

humana, não se confundindo com qualquer obrigação decorrente da relação de 

trabalho, conforme dita o item IV da referida súmula.  

Dessa maneira, havendo locação de mão de obra, tem o dever de 

indenizar por eventual acidente de trabalho o tomador de serviços, assim como o 

agente que terceiriza a mão de obra.  

3.8 DA PRESCRIÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO 

Explicita o Código Civil, em seu art. 189, que “Violado o direito, nasce 

para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que 

aludem os arts. 205 e 206”. Traz à baila o referido artigo a ideia de que a prescrição 

é a perda da pretensão oriunda de violação de um direito, em virtude do decurso 

temporal, afirmando Gonçalves que:  

A violação do direito, que causa dano ao titular do direito subjetivo, 
faz nascer, para esse titular, o poder de exigir do devedor uma ação 
ou omissão, que permite a composição do dano verificado. A esse 
direito de exigir chama a doutrina de pretensão, por influência do 
direito germânico (anspruch). A pretensão revela-se, portanto, como 

um poder de exigir de outrem uma ação ou omissão (2008, p. 472). 
 

Na seara trabalhista, o instituto da prescrição encontra-se previsto no art. 

7º, XXIX, da Constituição Federal de 1988, prevendo a prescrição quinquenal para 

extinção dos créditos trabalhistas, respeitando-se o limite de dois anos após o 
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término do contrato de trabalho. Tendo em vista o texto da Carta Magna, editou o 

TST a súmula nº 308, in verbis: 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL  
I. Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a 
prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões 
imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do 
ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao qüinqüênio da 
data da extinção do contrato.  
II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação 
trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge 
pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da 
promulgação da CF/1988. 
 

No que tange ao referido estudo, de acordo com Leite, para se analisar a 

incidência da prescrição no que se refere aos interesses transindividuais, no qual o 

dano moral coletivo constitui sua lesão, deve-se observar a disponibilidade ou 

indisponibilidade dos interesses materiais judicialmente deduzidos, ou seja, se o 

interesse materialmente deduzido em juízo for disponível, ele estará sujeito à 

prescrição (2006, p. 284).  

Dessa forma, para o supracitado autor, se uma determinada empresa 

conceder um prêmio para aqueles trabalhadores que atingirem determinada meta, 

esse direito será considerado direito disponível, portanto sujeito à prescrição, 

contudo, em se tratando de matéria, por exemplo, de meio ambiente de trabalho, o 

instituto não poderia ocorrer. 

Esclarece, contudo, Pedra ao explicitar o referido instituto quanto aos 

interesses difusos e coletivos em sentido estrito: 

Dessa forma, se é necessário que haja a inércia do titular bem como 
decurso do tempo para que haja prescrição e decadência, no que 
concerne aos interesses e direitos difusos e coletivos, o titular do 
direito não age porque é indolente, mas sim porque não é possível 
que ele tome alguma providência. Assim, se a falta de exercício do 
direito não pode ser atribuída à inércia do titular, não se pode falar 
nestes institutos (2005, p. 137). 
 

Assim, por não poder o titular do direito (coletividade indeterminável) 

ajuizar a competente ação, não se poderia cogitar para os interesses difusos e 

coletivos a incidência da prescrição, ao passo que em relação aos interesses 

individuais homogêneos a prescrição seria plenamente cabível, pois:  

[...] se os próprios titulares dos direitos materiais veiculados na ação 
coletiva poderiam ajuizar demanda individual para a defesa 
particularizada dos seus próprios interesses, não seria lógico permitir 
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que a ação coletiva seria suficiente para impedir os efeitos da 
prescrição (LEITE, 2006, p. 285). 
 

Não é de outra maneira que tem se pronunciado a jurisprudência 

acatando a imprescritibilidade para as lesões aos interesses de natureza difusa e 

coletiva. É o caso do Recurso Ordinário nº 0258900-71.2007.5.08.0107, oriundo do 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, veja-se a ementa: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER E 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS 
METAINDIVIDUAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. Não há como se 
reconhecer a prescritibilidade dos direitos coletivos, uma vez 
que, não sendo possível a sua tutela individual, os seus titulares 
ficam a depender da atuação dos legitimados extraordinários, 
não podendo arcar com o ônus da inércia ou mesmo da atuação 
retardada desses. Em face das particularidades e 
especificidades dos direitos metaindividuais, a pretensão 
relativa a direitos e interesses difusos e coletivos (sejam esses 
disponíveis e indisponíveis) é imprescritível [destacou-se]. O 

dano ao meio ambiente de trabalho é permanente, contínuo, 
renovando-se diariamente. Embora seja passível de valoração, para 
efeito indenizatório, o direito de todos a um meio ambiente sadio não 
é patrimonial, tratando-se de direito fundamental, indisponível, 
comum a todos os trabalhadores, não se submetendo à prescrição, 
segundo a jurisprudência e a doutrina mais abalizada. Precedentes 
do colendo TST e da egrégia Turma. (BRASIL, online, 2012) 

 

O Tribunal Superior do Trabalho, por ocasião do julgamento do Agravo de 

Instrumento em Recurso de Revista nº 47640-86.2006.5.13.0006, decidiu pela 

inaplicabilidade da prescrição quanto aos interesses de natureza difusa e coletiva, 

observe-se um excerto da ementa:  

I) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - PRESCRIÇÃO. 
Por não conterem conteúdo pecuniário, os direitos difusos e 
coletivos dos trabalhadores não estão sujeitos à prescrição 
[destacou-se]. (BRASIL, online, 2012) 
 

O instituto aqui citado, de acordo com Medeiros Neto (2007, p. 186), não 

é compatível com a tutela dos direitos de natureza coletiva e difusa, uma vez que 

não é possível romper a inércia dos titulares do direito, que é a coletividade, 

porquanto estes não são legitimados para mover a ação competente para a proteção 

dos direitos garantidos à coletividade.  

Não há como permitir, em virtude da legislação vigente, que o indivíduo, que 

também é titular de direitos transindividuais rompa a inércia do Judiciário movendo ação 
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contra o ofensor. Assim, não há como aplicar o instituto da prescrição quando se trata 

da tutela desses direitos, pois é incompatível com o sistema dessa tutela. 

Falando explicitamente sobre o dano moral coletivo, explicita Medeiros 

Neto que: 

[...] nas hipóteses de configuração de dano moral coletivo, é inviável 
falar-se em perda do direito à reparação por força de eventual 
transcurso do tempo, a partir da prática da conduta lesiva, 
reforçando-se, ainda, que a condenação, nessas hipóteses, constitui-
se em interesse relevante para o próprio sistema jurídico, diante da 
função sancionatória-pedagógica que caracteriza tal modalidade 
peculiar de reparação [...] (2007, p. 188). 
 

A aplicação da prescrição no campo em estudo iria conferir descrédito ao 

sistema jurídico criado para tutelar os interesses da coletividade, uma vez que 

poderia o legitimado não mover a ação própria e o agressor perpetuar a conduta 

antijurídica e não ser punido porque a pretensão foi fulminada pela prescrição. Tal 

possibilidade feriria inclusive o sentimento de justiça.  

Vale ressaltar que, em que pese a previsão na Lei da Ação popular, a Lei 

nº 7347/85 (LACP) silenciou quanto à matéria de prescrição, pode-se concluir, por 

meio das posições acima apresentadas, que a prescrição dos danos morais 

coletivos, uma vez que constituem lesões a interesses da coletividade, é inaplicável, 

desde que agrida aos interesses difusos e coletivos em sentido estrito, pois nestes 

os sujeitos são indeterminados e não podem romper a inércia do Judiciário por não 

possuírem legitimidade, sendo inaplicável às lesões a direitos individuais 

homogêneos. 

Contudo, frise-se que, como anteriormente explicitado, poderá haver 

lesões aos interesses de natureza individual homogênea que ultrapassem a esfera 

meramente individual, gerando efeitos deletérios na sociedade, ocasião em que 

restará configurado o dano moral coletivo. Nessa hipótese, a prescrição não será 

aplicável, pois além do interesse ser indisponível, a ofensa traspassa a mera esfera 

da individualidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O dano moral, conforme sua evolução, não pode ser definido como dano 

não patrimonial, nem se restringe à esfera da dor sofrida pelo indivíduo, pois tais 

efeitos são mera consequência do dano perpetrado. Assim, o dano moral é, na 

verdade, uma real ofensa aos direitos de personalidade que não atinja 

necessariamente a dignidade da pessoa humana (dano moral em sentido amplo), 

assim como uma ofensa direta à dignidade da pessoa humana (dano moral em 

sentido estrito). 

Na seara trabalhista, observa-se que este é um campo de extrema 

fertilidade para que o dano moral ocorra, tendo em vista o conflito de interesses 

entre empregado e empregador. Nesse campo, os danos podem ocorrer na fase 

pré-contratual, contratual e pós-contratual, devendo ser notado, outrossim, que o 

dano pode ser perpetrado tanto pelo empregado, quanto pelo empregador, em que 

pese o maior campo de incidência seja o dano moral ocasionado pelo empregador.  

Destaque-se que, ainda que não haja previsão na CLT para o 

acolhimento do dano moral, a ocorrência deste é plenamente aceita diante da 

previsão expressa da Constituição, em seu art. 114, inciso VI. 

Explicitou-se também a definição dos interesses transindividuais ou 

metaindividuais como direitos de terceira geração, podendo ser subdividido em três 

espécies de interesses, quais sejam, os interesses difusos, coletivos em sentido 

estrito, individuais homogêneos, observando-se que estes não se enquadram nem 

no âmbito do direito privado e nem no âmbito do direito público.  

A aplicação dos interesses transindividuais no âmbito trabalhista restou 

plenamente evidenciada, precipuamente quando se considera a classe de 

trabalhadores como um grupo, no qual pode haver lesão aos seus interesses, sendo 

o CDC perfeitamente aplicável para a definição dos interesses transindividuais nas 

relações de trabalho.  

Nessa esteira, o dano moral coletivo constitui, portanto, um instituto que 

surgiu com a massificação das lides e interesses na sociedade, sendo este uma 

ofensa principalmente à dignidade humana que transcende a individualidade, 

acarretando uma lesão aos interesses de uma coletividade. Contudo, essa 

percepção do dano moral coletivo decorre principalmente da ampliação ou da 

dimensão coletiva que ganhou o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Assim, o dano moral (extrapatrimonial) coletivo pode ser caracterizado 

como uma injusta lesão que fere diretamente os interesses e valores de certa 

coletividade, seja ela determinável ou não, ferindo principalmente a dignidade da 

pessoa humana. Assim, é uma verdadeira ofensa aos interesses metaindividuais. 

Ressalte-se também que o dano moral coletivo não envolve 

necessariamente a ideia de dor ou abalo psíquico, mesmo porque na maioria das 

vezes a lesão se dirige a um grupo indeterminado de pessoas, sendo impossível a 

aferição da dor sofrida pelos indivíduos, razão pela qual esse liame psicológico se 

caracteriza apenas como consequência da lesão perpetrada. Nesta seara, imperioso 

dizer que, como o dano moral sempre esteve ligado àqueles aspectos psicológicos, 

para o dano moral coletivo, melhor seria utilizar a expressão dano extrapatrimonial 

coletivo, uma vez que esta está completamente desvinculada da ideia de dor, 

vexame, ligando-se exclusivamente ao abalo na esfera extrapatrimonial. 

O dano estudado, dessa forma, constitui uma verdadeira ofensa aos 

interesses coletivos em seu sentido lato, portanto aos interesses difusos, coletivos 

stricto sensu e individuais homogêneos. Contudo, em relação aos últimos, conforme 

a jurisprudência, deve-se ressaltar que somente haverá dano moral coletivo se a 

ofensa desferida transcender os meros interesses individuais e atingir a coletividade 

em sua esfera extrapatrimonial. 

Com efeito, o fundamento legal utilizado para justificar o dano moral 

coletivo se consubstancia em um sistema integrado entre a LACP e o CDC, ditando 

o primeiro diploma que haverá responsabilidade para aquele que causar dano moral 

ou patrimonial a qualquer interesse difuso ou coletivo, estendendo-se essa proteção 

também aos interesses individuais homogêneos, porquanto estes se encontram 

previstos no CDC. 

Na esfera trabalhista, a figura do dano moral coletivo resta plenamente 

aceita pelos tribunais, caracterizando-se principalmente nas ocasiões em que há 

redução à condição análoga a de escravo, as revistas íntimas, o descumprimento 

das leis trabalhistas, descumprimento das normas de medicina e segurança do 

trabalho, terceirizações ilícitas, todas estas situações são claramente atentatórias à 

dignidade da pessoa humana e, além disso, em todas essas ocasiões, existem 

valores protegidos de forma expressa na Constituição Federal de 1988, sendo, 

portanto, a condenação por danos morais coletivos importante instrumento para que 

a sociedade se posicione de forma enérgica quando há lesões desse viés.  
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A responsabilidade nos casos de dano moral coletivo caracteriza-se como 

sendo objetiva, ou seja, prescinde do elemento culpa para sua caracterização, uma 

vez que os efeitos causados na sociedade são demasiadamente deletérios, 

justificando-se legalmente tal responsabilidade pelo art. 927 do Código Civil. Frise-se 

que na fixação do quantum deve ser relevada a função reparatória direta do dano e 

levado em conta o caráter sancionatório da condenação, bem como o caráter 

socioeducativo, tornando público o ato do ofensor, desencorajando tal ato.  

A eventual condenação em pecúnia se dirige a um fundo de defesa de 

direitos difusos, contudo, no caso da seara trabalhista, há um fundo específico, qual 

seja, o FAT, de modo que o fundo previsto na LACP resta prejudicado quando há 

condenação em pecúnia do dano moral coletivo na área laboral. 

Deve-se atentar também para o fato de que a lesão aos direitos difusos e 

coletivos em sentido estrito se mostra como imprescritível, não se aplicando as 

regras do Código Civil, nem da Constituição em art. 7º, XXIX, tendo em vista a 

gravidade da lesão e os efeitos deletérios na sociedade, entretanto é perfeitamente 

aplicável aos interesses individuais homogêneos, salvo se os efeitos decorrentes da 

lesão perpetrada forem extremamente prejudiciais à sociedade, ocasião em que 

será o dano imprescritível. Ressalte-se também que na condenação do dano moral 

coletivo há uma preponderância de seu caráter sancionatório, razão pela qual a 

aplicação da prescrição nesses casos conferiria descrédito no sistema jurídico.  

 
 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

REFERÊNCIAS 

BELMONTE, Alexandre Agra. Responsabilidade por danos morais nas relações de 
trabalho. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, v. 73, n. 2, p.158 -
185, abr./ jun. 2007. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/documents/1295387/ 
1312860/7.+Responsabilidade+por+danos+morais+nas+rela%C3%A7%C3%B5es+d
e+trabalho>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
 
BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso 
em: 12 ago. 2014. 
 
______. Código de defesa do consumidor. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
 
______. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei nº 5.452 de 1º de maio de 
1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 9 ago. 
2014.  
 
______. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: DF, Senado, 1988. 
 
______. Decreto Federal n. 1.306, de 9 de novembro de 1994. Regulamenta o 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985, seu conselho gestor e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm>. Acesso 
em: 18 set. 2014. 
 
______. Lei 9.008, de 21 de março de 1995. Cria, na estrutura organizacional do 
Ministério da Justiça, o Conselho Federal de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 91 e 98 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9008.htm>. Acesso em: 18 set. 2014.  
 
______. Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a 
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.htm>. 
Acesso em: 17 ago. 2014.  
 
______. Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados de 
gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais 
ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm>. Acesso em: 12 
ago. 2014.  
 
______. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 



90 
 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347 
compilada.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
 
BRASIL. Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014.  
 
______. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência. Dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 
contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei 
nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/ 
L12529.htm>. Acesso em: 17 ago. 2014.  
 
______. Lei 12. 966, de 24 de abril de 2014. Altera a Lei no 7.347, de 24 de julho de 
1985 (Lei da Ação Civil Pública), para incluir a proteção à honra e à dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12966.htm>. Acesso em: 25 ago. 2014.  
 
______. Lei nº 13.004, de 24 de junho de 2014. Altera os arts. 1o, 4o e 5o da Lei no 
7.347, de 24 de julho de 1985, para incluir, entre as finalidades da ação civil pública, a 
proteção do patrimônio público e social. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm>. Acesso em: 25 ago. 2014.  
 
______. Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa do Seguro-
Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e 
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
leis/l7998.htm>. Acesso em: 17 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Recurso Ordinário nº 
320005720095010043, da 7ª turma, Rio de Janeiro, RJ, 8 mar. 2012. Disponível em: 
<http://trt-1.jusbrasil.com.br/ jurisprudencia/24362828/recurso-ordinario-ro-
320005720095010043-rj-trt-1>. Acesso em: 11 ago. 2014. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Recurso Ordinário nº 
6853520115010077, 10ª turma, Rio de Janeiro, RJ, 25 jun. 2012. Disponível em: 
<http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24642029/recurso-ordinario-ro-
6853520115010077-rj-trt-1>. Acesso em: 11 set. 2014. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário nº 364104 
00298-2003-092-03-00-0, da 1ª turma, Belo Horizonte, MG, 30 abr. 2004. Disponível 
em: <http://trt-3.jusbrasil. com.br/jurisprudencia/129333890/recurso-ordinario-
trabalhista-ro-364104-00298-2003-092-03-00-0> Acesso em: 11 ago. 2014. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário nº 0009900-
65.2008.5.03.0083, 7ª Turma, Belo Horizonte, MG, 10 out. 2013. Disponível em: 
<http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124083206/recurso-ordinario-trabalhista-
ro-99200808303006-0009900-6520085030083>. Acesso em: 16 ago. 2014.  



91 

 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário nº 0000742-
41.2012.5.03.0084, 6ª Turma, Belo Horizonte, MG, 26 nov. 2013. Disponível em: 
<http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124288527/recurso-ordinario-trabalhista-ro-
742201208403004-0000742-4120125030084>. Acesso em: 05 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário nº 0000556-
45.2013.5.03.0096, 5ª Turma, Belo Horizonte, MG, 25 abr. 2014. Disponível em: 
<http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/122830477/recurso-ordinario-trabalhista-
ro-556201309603006-0000556-4520135030096>. Acesso em: 9 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recurso Ordinário nº 0000003-
50.2012.5.04.0663, da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, Porto Alegre, RS, 9 set. 
2012. Disponível em: <http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128154392/ recurso-
ordinario-ro-35020125040663-rs-0000003-5020125040663>. Acesso em: 12 ago. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recurso Ordinário nº 0175600-
63.2009.5.04.0202, da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, Porto Alegre, RS, 11 jul. 2012. 
Disponível em: <http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128614984/recurso-ordinario-
ro-1756006320095040202-rs-0175600-6320095040202>. Acesso em: 13 ago. 2014. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Recurso Ordinário nº 0000028-
82.2010.5.06.0144, 1ª Turma, Recife, PE, 6 jun. 2011. Disponível em: <http://trt-
6.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20001581/recurso-ordinario-trabalhista-ro-
28822010506-pe-0000028-8220105060144>. Acesso em: 11 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Recurso Ordinário nº 0258900-
71.2007.5.08.0107, 2ª Turma, Belém, PA, 2 maio. 2012. Disponível em: 
<http://www2.trt8.jus.br/std/Download.aspx?id=181294&nome=ro0258900-
71.2007.5.08.0107.pdf&tipo=juris2>. Acesso em: 23 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário nº 00245-
2004-811-10-00-3, 2ª turma, Brasília, DF. 18 mar. 2005. Disponível em: <http://trt-
10.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8733383/recurso-ordinario-ro-245200481110003-
to-00245-2004-811-10-00-3>. Acesso em: 05 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Recurso Ordinário nº 01606-
2011-008-10-00-0, 2ª Turma, Brasília, DF, 29 maio. 2013. Disponível em: <http://trt-
10.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24519055/recurso-ordinario-ro-1606201100810000-
df-01606-2011-008-10-00-0-ro-trt-10>. Acesso em: 09 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Recurso Ordinário nº 01123-
2007-118-15-00-7, da vara do trabalho de Itapira, Campinas, SP, 19 mar. 2010. 
Disponível em: <http://trt-15.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18945897/recurso-
ordinario-ro-13674-sp-013674-2010>. Acesso em: 12 set. 2014.  
 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Recurso Ordinário nº 00202-
2003-003-20-85-5, Aracajú, SE. 25 out. 2004. Disponível em: <http://trt-20.jusbrasil. 
com.br/jurisprudencia/4766587/202200300320855>. Acesso em: 8 set. 2014.  
 



92 
 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 2681420135090005, 
da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, 03 set. 2014. Disponível 
em: <http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137870203/recurso-de-revista-rr-
2681420135090005/inteiro-teor-137870223>. Acesso em: 12 set. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 1673200-54.2006. 
5.09.0012, 1ª turma, Brasília, DF, 7 jun. 2013. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23349826/recurso-de-revista-rr-
1673200542006509-1673200-5420065090012-tst>. Acesso em: 12 ago. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 4800-
66.2009.5.02.0231, 3ª turma, Brasília, DF, 26 jun. 2013. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23557748/recurso-de-revista-rr-
48006620095020231-4800-6620095020231-tst>. Acesso em: 15 ago. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 12400-
59.2006.5.24.0061, 1ª turma, Brasília, DF, 17 ago. 2011. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20298215/recurso-de-revista-rr-
124005920065240061-12400-5920065240061>. Acesso em: 16 ago. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de declaração nº 178000-
13.2003.5.08.0117. Órgão Especial, Brasília, DF, 3 ago. 2012. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor
&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20178000-13.2003.5.08.0117& 
base=acordao&numProcInt=225646&anoProcInt=2006&dataPublicacao=03/08/2012
%2007:00:00&query=>. Acesso em: 6 set. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista nº 15500-
56.2010.5.17.0132. 8ª Turma, Brasília, DF, 12 jun. 2013. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23384016/recurso-de-revista-rr-
155005620105170132-15500-5620105170132-tst>. Acesso em: 11 set. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 
12220011.2006.5.13.0002, 6ª Turma, Brasília, DF, 19 mar. 2014. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121828205/recurso-de-revista-rr-
1222001120065130002>. Acesso em: 13 set. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 43400-
71.2008.5.14.0001, 4ª Turma, Brasília, DF, 28 ago. 2012. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22269354/recurso-de-revista-rr-
434007120085140001-43400-7120085140001-tst>. Acesso em: 13 set. 2014 
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 
1166000420115170008, 3ª Turma, Brasília, DF, 18 dez. 2014. Disponível em: 
<http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121177036/agravo-de-instrumento-em-
recurso-de-revista-airr-1166000420115170008>. Acesso em: 16 set. 2014 
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista nº 47640-86.2006.5.13.0006, 4ª Turma, Brasília, DF, 2 nov. 2012. Disponível 



93 

em:<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/8996398/pg-1668-tribunal-superior-do-
trabalho-tst-de-02-09-2010> Acesso em: 26 set. 2014.  
 
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Sumula 331. Contrato de Prestação de 
Serviços – Legalidade: I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é 
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular 
de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os 
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
CF/1988). (Revisão do Enunciado nº 256 - TST)III - Não forma vínculo de emprego 
com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) 
e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta.IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial. (Alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000) V - Os entes 
integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, 
nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no 
cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de 
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada.VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas 
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
Disponível em: <http://www.dji.com.br/normas_inferiores/enunciado_tst/tst_ 
0331a0360.htm>. Acesso em: 12 set. 2014.  
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 308. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL  

I. Respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a prescrição da ação 
trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados 
da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao qüinqüênio da data 
da extinção do contrato. II. A norma constitucional que ampliou o prazo de 
prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não 
atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da 
CF/1988. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/ 
Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-308>. Acesso em: 20 set. 2014.  
 
______. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 37. São cumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato. Disponível 
em:<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stj/stj__0
037.htm>. Acesso em: 10 ago. 2014.  
 

______. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 227. A pessoa jurídica pode 
sofrer dano moral. Disponível em: <http://www.dji.com.br/normas_inferiores/ 

regimento_interno_e_sumula_stj/stj__0227.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014.  
 
______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 163231 SP, Tribunal 
Pleno, Brasília, DF, 26 fev. 2014. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/ 



94 
 

jurisprudencia/14700675/recurso-extraordinario-re-163231-sp>. Acesso em: 15 ago. 
2014. 
 
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano moral coletivo no atual contexto jurídico 
brasileiro. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, n. 12, p. 44-61, out./dez. 

1994. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-
33349-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2014. 
 
CALDEIRA, Adriano. Processo coletivo: uma análise sistemática acerca da 

litispendência. São Paulo: LTr, 2012.  
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 
CHAMBERLAIN, Marise M. Cavalcanti. Direitos ou interesses metaindividuais e sua 
classificação. In: LEITE, Carlos Henrique Bezerra (org). Direitos Metaindividuais. 
São Paulo: LTr, 2005. p. 37-56. 
 
COSTA, Marcelo Freire Sampaio. Dano moral (extrapatrimonial) coletivo: leitura 

constitucional, civil e trabalhista. São Paulo: LTr, 2009. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 21. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 7.v.  
 
FLORINDO, Valdir. Dano moral e o direito do trabalho. 3. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: LTr, 1999.  
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil: 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 3. v.  

 
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  

 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 8. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 1. v.  
 
______. Responsabilidade Civil. 10. ed. ver. atual. e a ampl. São Paulo: Saraiva, 
2007.  
 
KOZAKA, Fausto Kozo. Apontamentos sobre dano moral coletivo. Cadernos de 
Direito. São Paulo, vol.9, p. 75-91, jan./dez. 2009. Disponível em: 
<https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/direito/article/ 
viewFile/145/84>. Acesso em: 14 set. 2014.  
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Liquidação na ação civil pública: o processo e a 
efetividade dos direitos humanos enfoques civis e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2004.  
 
______. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. 

São Paulo: LTr, 2006. 
 



95 

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2011.  
 
MARTINS, Sergio Pinto. Dano moral decorrente do contrato de trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
 
MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo coletivo do trabalho. 3. ed. rev. 

e ampl. São Paulo: LTr, 2003.  
 
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 25. ed. ver. 
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.  
 
MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 
2007. 
 
MELO, Nehemias Domingos de. Dano moral trabalhista. São Paulo: Atlas, 2007.  

 
MELO, Raimundo Simão. Direito ambiental do trabalho e a saúde do 
trabalhador: responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, 
indenização pela perda de uma chance, prescrição. 4. ed. São Paulo: LTr, 2010. 
 
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho, ou 
doença ocupacional. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: LTr, 2008.  
 
PEDRA, Adriano Sant’Ana. A incidência da prescrição e da decadência na tutela dos 
direitos metaindividuais. In: LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Org.). Direitos 
metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005. p.116-139. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Apelação cível nº 70042883470, Segunda Câmara Especial Cível, Porto Alegre, RS, 
30 nov. 2011. Disponível em: <http://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20930278/apelacao-civel-ac-70042883470-rs-tjrs>. 
Acesso em: 17 ago. 2014.  
 
SANTOS, Antonio Jeová da Silva. Dano moral indenizável. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1999. 
  
SANTOS, Enoque Ribeiro dos. A natureza objetiva do dano moral coletivo no direito 
do trabalho. Revista LTr: Revista Legislação do Trabalho. São Paulo, v. 75, n. 12, p. 

1440-1449, dez. 2011.  
 
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Revista LTr: Revista 
Legislação do Trabalho. São Paulo, v. 71, n. 11, p. 1317-1323, 2011.  
 
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9. ed. 

rev. atual. e reformulada com comentários ao código civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 2.t 
 



96 
 

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua 

interpretação doutrinária e jurisprudencial. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001.  
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 4. v. 
 
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela 

coletiva de direitos. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2011. 


