
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

FACULDADE DE DIREITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA DE SOUZA GARCIA ALVES MAIA 

 

 

 

 

 

 

DANO MORAL COLETIVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: ANÁLISE E 

JURISPRUDÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2016 



 

 

JULIANA DE SOUZA GARCIA ALVES MAIA 

  

 

 

 

 

DANO MORAL COLETIVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: ANÁLISE E 

JURISPRUDÊNCIA  

  

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em Direito.  

  
 

 

 

Orientador: Wilson Roberto Theodoro Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2016 



 

JULIANA DE SOUZA GARCIA ALVES MAIA 

  

 

 

DANO MORAL COLETIVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: ANÁLISE E 

JURISPRUDÊNCIA  

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em Direito.  

  
 

 

Aprovada em _____ de ___________________ de ________. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Wilson Roberto Theodoro Filho - Orientador 

 

__________________________________ 

 

Rodrigo Leonardo de Melo Santos - Membro 

 

__________________________________ 

 

 

Virna Rebouças Cruz - Membro 

 

__________________________________ 

 

 

Gabriela Neves Delgado - Suplente 

 

__________________________________ 



 



 

Dedicatória  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus queridos 

pais, que me mostraram a essencialidade da 

educação e que me encorajaram a voar 

sozinha.  

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao meu esposo e fiel companheiro, Elton, que durante toda a graduação 

foi meu suporte e minha força, meu grande incentivador.  

Agradeço ainda aos meus amigos, sobretudo aos colegas de faculdade, que foram 

verdadeiros parceiros de vida acadêmica, colaborando na minha formação.  

Agradeço, por fim, ao professor Doutor Wilson Roberto Theodoro Filho que, ao 

ministrar o direito do trabalho brilhantemente, elevou ainda mais meu interesse pela 

fascinante seara trabalhista e ao Subprocurador-Geral do Trabalho Eneas Bazzo Torres que, 

ao exercer de forma exemplar suas atribuições no âmbito do Ministério Público do Trabalho, 

me fez acreditar que a instituição pode transformar a realidade social do nosso país. 

O meu muito obrigada a cada uma dessas pessoas!  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onde não houver respeito pela 

vida e pela integridade física e moral do ser 

humano, onde as condições mínimas para uma 

existência digna não forem asseguradas, onde 

não houver limitação de poder, enfim, onde a 

liberdade e a autonomia, a igualdade e os 

direitos fundamentais não forem reconhecidos 

e minimamente assegurados, não haverá 

espaço para dignidade humana e a pessoa não 

passará de mero objeto de arbítrio e 

injustiças.  

Ingo Sarlet – Juiz e Jurista 

brasileiro 



 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o dano moral coletivo nas relações 

de trabalho, iniciando com uma abordagem acerca da responsabilidade civil e suas 

classificações e elementos caracterizadores, bem como do conceito de dano moral e dano 

moral na seara trabalhista. Num segundo momento, é feito um estudo sobre o dano moral 

coletivo, levantando um histórico desse instituto para que se entenda o seu surgimento e 

aplicação na justiça trabalhista, além de trazer o arcabouço jurídico que influenciou no seu 

reconhecimento e os meios de prova de que, atualmente, os operadores do direito se valem 

para identificar a ocorrência de um dano que afeta a coletividade. Por fim, examina-se o modo 

como é realizada a reparação das vítimas do dano moral coletivo e algumas das hipóteses de 

incidência dessa espécie de dano no direito do trabalho, trazendo o entendimento mais recente 

do Tribunal Superior do Trabalho quanto à caracterização da lesão a direitos transindividuais. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Dano Moral Coletivo. Direito do 

Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the collective moral damages in labor relations, starting with 

an approach on the civil liability and the elements that characterize it, as well as the concept 

of moral damages and moral damages in labor law. Secondly, a study is made on the 

collective moral damage. It presents the history of this institute in order to understand its 

emergence and implementation by labor justice, and to bring the legal framework that 

influences the recognition and evidence that jurists use to identify the occurrence of damages 

that affect the community. Finally, it examines how the reparation of victims of collective 

moral damage is done and some cases of this kind of damage in labor law, bringing the latest 

understanding of the Superior Labor Court as to the characterization of rights to injury 

transindividual rights. 

 

Palavras-chave: Civil Liability. Collective Moral Damage. Labor Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O instituto do dano é objeto de estudo da Responsabilidade Civil, sendo 

reconhecido desde o início da formação de comunidades organizadas, nas quais as pessoas 

que fossem lesadas fisicamente por um indivíduo, poderiam lesá-lo da mesma forma, era uma 

espécie de vingança como forma de reparação pelo dano sofrido. Com o decorrer do tempo, a 

evolução da sociedade e o aparecimento da figura do Estado organizado e defensor de seu 

povo, houve a transferência do poder de responsabilizar os ofensores para ele, bem como um 

aprimoramento das formas de reparação. 

Naquele tempo também surgiu a figura da ofensa à moral do indivíduo, ainda que 

restrito a certos fatos, como era o caso da jovem menor que fosse deflorada e seu noivo não 

contraísse o matrimônio com ela, hipótese em que poderia haver um dote como forma de 

reparação. O dano à moral do ser humano foi sendo reconhecido gradualmente e a cada novo 

ordenamento que surgia, um novo direito era protegido, levando o conceito de moral para 

além do conceito de honra, internalizando uma dimensão relacionada à dignidade da pessoa, 

onde as lesões que a afetassem, causando sofrimento, dor e abalos psicológicos pudessem ser 

reparadas de alguma forma.  

A ideia de indenização veio não para precificar ou valorar sentimentos de angústia  

e dor, como, as vezes, pode ser interpretado, mas, sim, para compensar ou, ao menos, tentar 

amenizar o sofrimento da vítima de dano moral. Ademais, a indenização tem como escopo 

funcionar como advertência ao ofensor e à própria sociedade, demonstrando que o mundo 

jurídico não permite fatos que culminem em lesões a direitos protegidos pelo Estado. A 

responsabilidade civil tem, desse modo, importância máxima no instituto do dano moral, 

considerando como seu fim último a harmonia social. 

Em razão dos efeitos do dano moral não ocorrerem na esfera patrimonial da 

vítima, dá-se o nome de dano extrapatrimonial. Quando se pensa na seara trabalhista, pode-se 

imaginar o quão comum pode ser essa espécie de dano, posto que os direitos dos 

trabalhadores, em sua maioria, fundamentam-se no princípio da dignidade humana. A própria 

condição hipossuficiente do empregado em relação ao empregador já o coloca em situação de 

vulnerabilidade frente ao poder diretivo conferido legalmente ao agente que admite, assalaria 

e dirige o trabalhador. Com efeito, a remuneração que o trabalhador recebe em troca do 

esforço despendido por ele tem caráter alimentar, isto é, o trabalho é o seu meio de 

sobrevivência. Não há, pois, como não visualizar a dependência que um empregado pode ficar 

quando realmente necessite do salário e, portanto, do trabalho para viver. Dito isso, resta claro 



13 

 

que o dano moral nas relações laborais é, lamentavelmente, fato recorrente na vida cotidiana, 

e muitas pessoas só percebem o problema quando ele bate à sua porta e lhe atinge. A 

necessidade de viver ou sobreviver e o medo de perder seu trabalho faz com que trabalhadores 

vítimas de danos morais suportem as lesões e não as levem para a justiça trabalhista, 

carregando consigo um sofrimento que, aos poucos, vai lhe corroendo.  

Diversas são as hipóteses de incidência do dano moral nas relações de trabalho, 

sendo alguns dos exemplos o trabalho escravo, que destrói o ser humano em sua essência, na 

sua dignidade, que faz o tempo voltar à coisificação do homem e parar; a revista íntima, que 

fere o direito à intimidade, à vida privada e cinge a relação de confiança que deve permear 

uma relação de trabalho; e a não contratação de pessoas com deficiência, excluindo-as não só 

de ter um sustento através de um trabalho, mas também de conviver em sociedade. 

 Quando o dano moral ultrapassa a esfera individual, temos o dano moral coletivo, 

lesão que atinge os direitos de uma determinada coletividade como é o caso de trabalhadores 

de um estabelecimento que são assediados moralmente. Em situações como a do trabalho 

escravo, o sentimento de revolta perpassa o indivíduo e atinge a sociedade, que se sente 

humilhada e impotente.  

Os direitos coletivos são os direitos pertencentes a grupos, categorias, classes e 

possuem como característica a indivisibilidade, podendo-os distinguir dos direitos difusos, 

que albergam uma coletividade indeterminada – direito ao meio ambiente saudável - e dos 

direitos individuais homogêneos, que tem uma origem comum ou que decorre de uma mesma 

situação, porém são direitos divisíveis, já que pertencentes a diferentes indivíduos. Por certo 

que o dano moral coletivo foi reconhecido a partir do chamado direito de solidariedade, 

conceito oriundo da Revolução Industrial, relacionando os indivíduos pelo vínculo que os 

unem e evoluindo para uma proteção do ordenamento jurídico a esses direitos de grupo. 

O Tribunal Superior do Trabalho tem como missão, hoje, pacificar o 

entendimento acerca de algumas hipóteses nas quais incide o dano moral coletivo nas relações 

laborais, de sorte que, sabendo como se deve proceder diante de um caso de dano, a justiça, 

juntamente com a sociedade, possa ser mais eficiente e evitar ou minimizar a ocorrência de 

lesões a direitos de personalidade, que fazem parte da dignidade do ser humano e que devem, 

por esse motivo, serem preservados pelo Estado. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Para que se entenda toda a teoria da responsabilidade civil e como funcionam os 

institutos relacionados a ela, é interessante que se faça uma pequena abordagem sobre o 

surgimento desse conceito e sua evolução ao longo da história. 

 

Inicialmente, tem-se que a responsabilidade civil, para Flávio Tartuce1, surge “em 

face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um 

contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a 

vida”. Tendo esse conceito em mente, vejamos como o instituto surgiu. 

 

Nos primórdios da civilização do homem, os danos que um indivíduo viesse a 

causar a outrem eram reparados, muitas vezes, com o uso da força, isto é, a justiça era feita 

com “as próprias mãos”. O sentimento de justiça caminhava ao lado do sentimento de 

vingança, de modo que importava muito mais causar o mesmo dano ao agressor do que ser 

efetivamente reparado pelo dano sofrido. 

 

 Após, com a gradativa formação de comunidades organizadas e o consequente 

surgimento do Estado, este passou a ser o titular da justiça, garantindo ou, pelo menos, 

tentando garantir, a harmonia entre as pessoas, trazendo para si a solução de conflitos entre os 

homens. Surge então, no século XVIII a. C., o Código de Hamurabi, que previu a reparação 

de ofensas pessoais com outras ofensas dirigidas ao agressor, bem como reparações de cunho 

pecuniário. No entanto, esse mesmo código ainda previa, em alguns de seus dispositivos, 

fundamentos de vingança da Lei de Talião (também prevista na Lei das XII Tábuas), como o 

caso de um homem que arrancasse um dente ou olho de outro. Nessa hipótese, o ofendido 

poderia fazer o mesmo com o agressor, era a aplicação da máxima “olho por olho, dente por 

dente”.  

 

 

 

_____________ 

1 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 10.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Método, 2015. V.2.  
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No início do Direito Romano, conforme explana Fernando Penafiel2, a 

responsabilidade era objetiva, ainda baseada na ideia de vingança privada ou vendetta, 

vigorando a Lei de Talião, ou seja, a retaliação do agressor. Bastava que existisse o dano para 

que houvesse a responsabilização, prescindindo da prova de culpa. Numa segunda fase, surge 

a composição voluntária, uma compensação econômica em substituição à pena de Talião. 

Desse modo, a vítima da lesão tinha no lugar da vingança o benefício de receber bens ou 

dinheiro pagos pelo agressor. Após, com a regulamentação do Estado, houve a fixação de 

valores da pena que deveriam ser pagos, passando a composição a ser denominada  legal ou 

tarifada. Porém, foi com a Lei de Aquília, no final do século III a.c que a responsabilidade 

civil evoluiu, trazendo a possibilidade de se responsabilizar alguém sem que houvesse uma 

relação obrigacional preexistente entre a vítima e o ofensor. Surgia, então, a responsabilidade 

extracontratual e também a previsão da culpa como requisito da responsabilização. Essa lei 

foi, assim, um marco na responsabilidade civil, trazendo a previsão do grau de culpa com que 

o agente causador do dano atuou. Após o surgimento da responsabilidade aquiliana, o Estado 

assume, definitivamente, a função de punir aqueles que ofendessem a ordem jurídica e que 

causassem danos a outras pessoas, impondo uma indenização como forma de reparação. 

 

Ainda segundo Penafiel, na Idade Média, em razão da influência do direito 

romano, a aplicação da responsabilidade civil foi evoluindo em toda a Europa Medieval, 

havendo a reparação à vítima em casos de dano com culpa e, aos poucos, a separação entre e 

responsabilidade civil e penal, que se consolidou somente durante o iluminismo, no século 

XVIII. 

 

Após, para Flávio Tartuce3, “a responsabilidade mediante culpa passou a ser 

regra em todo o Direito Comparado, influenciando as codificações privadas modernas, como 

o Código Civil Francês, de 1804”. Além disso, segundo o autor, o Direito Comparado, 

sobretudo o Francês, passou a admitir uma outra responsabilidade, a sem culpa, surgindo, a 

partir dos estudos de Saleilles e Josserand, a teoria do risco e, então, a responsabilidade civil 

objetiva. Era claro, à época, que com a revolução industrial, a atividade econômica estava se 

deslanchando e, com ela, empreendimentos vultosos e de grandes riscos, tanto ambientais, 

_____________ 

2 Fernando Noronha apud PENAFIEL, Fernando. Evolução histórica e pressupostos da responsabilidade civil. Disponível 

em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13110> Acesso em: 20 de junho de 

2016. 
3 TARTUCE, Flávio, ibidem, p. 320-321. 
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quanto para os próprios trabalhadores, surgiram, afirmando a teoria de que nem sempre 

deveria se provar a culpa para que se reparasse um dano. Essa teoria espalhou-se, assim, para 

diversos outros países, inclusive o Brasil. Dessa forma, consoante Tartuce, surgiram alguns 

normativos que dispuseram sobre a teoria do risco, como foi o caso do Decreto-lei 

2.681/1912, que previu a culpa presumida no transporte ferroviário. Logo, esse preceito se 

difundiu para outros tipos de transporte, entendendo a jurisprudência e a doutrina que a culpa 

do transportador não seria subjetiva e presumida e, sim, objetiva. Vieram, então, o Código 

Civil de 1916, que previu a responsabilidade civil do Estado pelos atos comissivos de seus 

agentes e, após, a Constituição Federal de 1988, que também trouxe a responsabilidade civil 

objetiva do Estado. Por fim, o Código Civil de 2002 tratou especificamente da 

responsabilidade objetiva. 

 

2.1 TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Visto alguns apontamentos históricos do instituto e antes de adentrar nas teorias 

da responsabilidade civil, interessante colocar as divisões que o gênero responsabilidade 

apresenta. Há, então, as espécies “moral, civil e penal”. A primeira pode ser entendida como 

um direito que está no consciente do ser humano e  pode, ainda, ser subdivida em 

reponsabilidade apenas moral e responsabilidade moral causadora de efeitos jurídicos. Nesse 

sentido, pode-se citar como exemplos os trazidos por Cleyson de Moraes Mello4: 

 

Como exemplo da 1º  hipótese, teríamos um testamento em que o testador, ao deixar 

um bem para o legatário, coloca a frase ‘que após a minha morte, o favorecido, após 

receber o bem referido, mandará rezar, todos os anos na igreja de São Jerônimo, uma 

missa para minha alma’. 

 

Nessa situação observa-se que nada acontecerá caso o legatário não reze as 

missas. Já na responsabilidade moral causadora de efeitos jurídicos, se num determinado 

testamento o testador colocasse que só deixaria determinado bem para uma pessoa caso ela 

rezasse a missa, esta seria uma condição resolutiva para que recebesse o bem. 

 

Quanto à responsabilidade civil e penal, nota-se significativa semelhança, posto 

que as duas referem-se a condutas reprováveis e ensejadoras de reparação por danos causados 

_____________ 

4 MELLO, Cleyson de Moraes. Responsabilidade Civil e sua interpretação pelos Tribunais. 2. ed. Campo Grande: 

Contemplar, 2012, p. 26. 
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a terceiros, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais. Um exemplo da similitude são os 

crimes contra a honra, que demandam reparação nas duas esferas, e a absolvição na esfera 

penal por exclusão da autoria ou materialidade do crime, que acarreta consequente extinção 

da punibilidade civil, conforme artigo 935 do Código Civil5. 

 

2.1.1 Funções e pressupostos 

 

A responsabilidade civil tem como objetivo assegurar que a vítima seja reparada 

pelo dano que sofreu. Para Maria Helena Diniz6 a função está em:  

 

Assegurar à vítima do dano garantia da tutela integral ao interesse violado, 

objetivando-se, primeiramente, o retorno da situação ao status quo anterior ao dano, 

e não sendo isto possível, em aplicar-se ao ofensor uma condenação civil, à guisa de 

reparação pela lesão causada, por meio do pagamento de uma parcela em dinheiro 

equivalente ao prejuízo.                                                                                                                                                                   

 

Desse modo, responsabilizar civilmente alguém tem como fim defender a ordem 

constituída, bem como compensar o indivíduo pelos danos sofridos. Ademais, funciona como 

sanção ao ofensor, impondo-lhe a satisfação do interesse ofendido, além de levar à sociedade 

a advertência do tipo de conduta proibida pelo Estado. 

 

A par disso, para que se caracterize a responsabilidade civil, alguns pressupostos 

devem ser preenchidos. Todavia, alguns autores entendem de modo diverso quais as 

premissas realmente compõem o instituto. Segundo Carlos Roberto Gonçalves7, são quatro os 

elementos, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, o nexo de causalidade e o dano. Já 

para Maria Helena Diniz8, três são os elementos: ação, comissiva ou omissiva; o dano, moral 

ou patrimonial; e o nexo de causalidade entre os dois primeiros. Outros doutrinadores 

modernos – como Pablo Stolze - entendem que a culpa não é elemento e que o Código Civil 

de 2002, mesmo prevendo uma conduta voluntária, negligente ou imprudente, não a vê 

também como pressuposto da responsabilidade civil, pois prevê a também responsabilidade 

objetiva, que independe de culpa para ser configurada. 

_____________ 

5  CC, Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do 

fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 
6 DINIZ, Maria Helena apud MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano Moral Coletivo. 3. Ed. Ver., atual. E ampl. São 

Paulo: LTr, 2012, p. 28. 
7 GONÇALVES, Carlos Roberto apud TARTUCE, Flávio, op. cit, p. 372 
8 DINIZ, Maria Helena apud TARTUCE, Flávio, idem. 
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No entanto, para grande parte da doutrina, incluindo aqui Flávio Tartuce, ainda 

prevalece o entendimento de que são quatro as premissas da responsabilidade civil: a conduta, 

a culpa genérica, o nexo de causalidade e o dano. 

 

2.1.1.1 Conduta 

 

A conduta é descrita como uma ação ou omissão voluntária, podendo ser por 

negligência, imprudência ou imperícia. No caso da omissão, para que ela seja configurada é 

necessário que exista um dever jurídico de praticar determinado ato e a prova de que não foi 

praticado. O elemento volitivo traz a ideia de que o fato ilícito cometido é controlável pela 

vontade do indivíduo.  

 

Desse modo, o indivíduo tem que praticar uma conduta que esteja em desacordo 

com o que se espera de um homem médio para que possa ser punido pelo fato danoso. Apesar 

de a regra ser a responsabilização por conduta humana, há também a possibilidade de se 

responsabilizar alguém por dano causado por fato de animal ou de coisa inanimada9. 

 

2.1.1.2 Culpa latu sensu 

 

Quando se tem em mente a palavra culpa, muitos a confundem com o seu sentido 

estrito. Contudo a culpa latu sensu ou genérica é gênero do qual se derivam as espécies culpa 

em stricto sensu e o dolo.  

 

A culpa stricto sensu ou em sentido estrito pode ser entendida como uma 

desobediência a um dever preexistente, inexistindo intenção de violar o dever jurídico. Aqui, 

o agente quer praticar a conduta, porém não quer o resultado. O elemento vontade se assenta 

somente na ação ou omissão. Ainda, exige-se uma conduta voluntária com resultado 

involuntário, a previsão ou previsibilidade e a falta de cuidado. 

_____________ 

9 CC, Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força 

maior. 

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de 

reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem 

lançadas em lugar indevido. 
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Três são os modelos jurídicos que se enquadram na figura da culpa em sentido 

estrito. O primeiro deles é a imprudência, que pode ser conceituada como a ação com a falta 

de cuidado necessário; a negligência, que é a omissão pela falta de cuidado e a imperícia, que 

é entendida como a falta de qualificação ou treinamento que um profissional deveria ter para 

desempenhar sua função, como, por exemplo, os profissionais de saúde. 

 

Vale ressaltar que, independentemente de culpa ou dolo, o causador tem o dever 

de reparar a vítima, sendo, porém, lhe facultado provar, pela teoria da culpa, que agiu com 

culpa stricto sensu, modalidade que pode ponderar a reparação. 

 

A culpa pode ser classificada, quanto à sua origem, em culpa contratual, que pode 

ocorrer no desrespeito a uma norma contratual, bem como no descumprimento da boa-fé 

objetiva, que deve permear todas as fases do negócio; e culpa extracontratual ou aquiliana, 

que é a culpa advinda de violação de dever fundado em norma do ordenamento jurídico. 

 

Já quanto à atuação do agente, a culpa pode ser in comittendo, quando está 

relacionado a uma ação ou comissão imprudente e culpa in omittendo, que se relaciona à 

omissão, à negligência. 

 

Referente ao critério de análise pelo juiz, tem-se a culpa in concreto, que 

considera a análise do caso concreto, e a culpa in abstrato, que leva em conta o 

comportamento previsto para o homem médio. Há, hoje, uma compilação desses dois critérios 

de modo que o operador do direito possa conhecer as reais circunstâncias do caso concreto, 

mas também considerando a conduta de uma pessoa dentro dos padrões de normalidade, 

fazendo com que a decisão seja justa. 

 

Uma classificação de grande relevância é quanto à modalidade de presunção. Há a 

culpa in vigilando, que é a quebra do dever legal de vigilância, como, por exemplo, o pai com 

o filho; a culpa in eligendo, que é a culpa decorrente da escolha feita por uma pessoa a ser 

responsabilizada, como o patrão que se responsabiliza por ato de empregado que age em seu 

nome; e a culpa in custodiendo, em que a culpa deriva da falta de cuidado em se guardar coisa 

ou animal. 
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Entretanto, essa última classificação veio perdendo força e hoje a jurisprudência e 

o entendimento dominante dos doutrinadores vão ao encontro do que prevê o Código Civil de 

2002, de que a culpa in vigilando, in eligendo e in custodiendo não são presumidas e, sim, 

responsabilidade objetiva. Assim, essa classificação perdeu o sentido para a prática. 

 

Quanto ao grau de culpa, ela pode ser culpa lata ou grave, na qual a imprudência 

ou negligência é extremamente visível, podendo equiparar-se ao dolo (culpa lata dolus 

equiparatur), porém isento de vontade do resultado; e a culpa leve ou média, que é a falta de 

atenção que pode ser atribuída ao um homem comum. Até mesmo a culpa levíssima é 

responsabilizada, devendo, no entanto, ser considerada para redução de eventual indenização. 

O grau de culpa influencia, ainda mais, no quantum indenizatório de danos morais, pois além 

de um ressarcimento stricto sensu, há também uma compensação satisfativa ou reparação. 

 

O dolo é a violação intencional do dever jurídico e tem como fim prejudicar 

alguém. Equivale à culpa grave, devendo haver reparação integral do dano, salvo culpa 

concorrente da vítima.  

 

2.1.1.3 Nexo de causalidade 

 

O nexo de causalidade é o elemento que liga a conduta culposa ou o risco criado e 

o dano suportado por alguém. Não há, portanto, como existir uma responsabilidade sem que 

haja uma relação entre a conduta do agente e o dano causado à vítima.  

 

Enoque Ribeiro dos Santos10 entende que “o nexo causal, nexo etiológico ou 

ainda relação de causalidade é geralmente conceituado como o vínculo que se estabelece 

entre dois eventos, de maneira que um se apresenta como consequência do outro”.  

 

Algumas teorias tentam explicar o nexo de causalidade, como as descritas abaixo: 

 

a) Teoria da Equivalência das condições ou Teoria da Equivalência dos 

antecedentes: por essa teoria toda e qualquer circunstância que tenha concorrido para o dano é 

_____________ 

10 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Responsabilidade objetiva e subjetiva do empregador em face do novo Código Civil. 3ª ed. 

rev. e ampl. São Pualo: LTr, 2015, p.52. 
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considerado causa. É equivalente porque todas as causas concorreram na mesma proporção 

para que o dano ocorresse. As condições são todos os fatos antecedentes que concorreram 

para o evento. Um exemplo recorrente na doutrina é o disparo com arma de fogo, em que a 

fabricação da arma é considerada causa.  

 

b) Teoria da Causalidade Adequada: para esta teoria, considera-se como causa 

somente a condição que por si só produzirá o dano, não se colocando todos os antecedentes 

como causa. Aqui, causa é o antecedente necessário e adequado à produção do evento ‘dano’. 

 

c) Teoria do dano direto e imediato ou teoria da interrupção do nexo causal: 

somente devem ser reparados danos que decorrem como efeitos necessários da conduta de um 

indivíduo. 

 

Com efeito, não obstante o entendimento contrário de alguns estudiosos, tem-se 

que, para Tartuce11, o Código Civil de 2002 adotou a teoria da causalidade adequada, posto 

que prevê em seus artigos 944 e 94512 que a indenização deve ser adequada aos fatos que a 

cercam. No entanto, há divergência também da jurisprudência de alguns tribunais, de modo 

que o entendimento não é pacífico.  

 

A seguir, decisão exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

EMPREGADOR. DANOS MORAIS CAUSADOS AO EMPREGADO. 

CARACTERIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAUMA 

CRÂNIO/CERVICAL. A responsabilidade civil do empregador pela reparação 

decorrente de danos morais causados ao empregado pressupõe a existência de três 

requisitos, quais sejam: a conduta (culposa, em regra), o dano propriamente dito 

(violação aos atributos da personalidade) e o nexo causal entre esses dois elementos. 

O primeiro é a ação ou omissão de alguém que produz consequências às quais o 

_____________ 

11 TARTUCE, Flávio, ibidem, p. 389.  
12 CC, Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

eqüitativamente, a indenização. 

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em 

conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 

Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização 

devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. 
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sistema jurídico reconhece relevância. É certo que esse agir de modo consciente é 

ainda caracterizado por ser contrário ao Direito, daí falar-se que, em princípio, a 

responsabilidade exige a presença da conduta culposa do agente, o que significa 

ação inicialmente de forma ilícita e que se distancia dos padrões socialmente 

adequados, muito embora possa haver o dever de ressarcimento dos danos, mesmo 

nos casos de conduta lícita. O segundo elemento é o dano que, nas palavras de 

Sérgio Cavalieri Filho, consiste na "[...] 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, 

a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto 

patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e 

moral". Finalmente, o último elemento é o nexo causal, a consequência que se 

afirma existir e a causa que a provocou; é o encadeamento dos acontecimentos 

derivados da ação humana e os efeitos por ela gerados. No caso, o quadro fático 

registrado pelo Tribunal Regional revela que "o acidente de trabalho ocorreu em 

função do risco profissional a que foi submetido o autor, sem efetiva fiscalização 

quanto às normas de segurança inerentes às tarefas profissionais desenvolvidas, 

tendo restado evidenciado o fato de que a reclamada não observou as normas de 

segurança por si mesmo impostas, já que não evidenciado o fornecimento e 

utilização de capacete", bem como a exposição do autor a situação de risco, e, ainda, 

o nexo causal entre o acidente e o ambiente de trabalho. Concluiu, por conseguinte, 

estarem preenchidos os pressupostos da responsabilidade jurídica e o dever de 

indenizar, pela injusta invasão na esfera moral e profissional do autor. (...). (TST 

RR: 3825720135040662, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de 

Julgamento: 16/03/2016, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/03/2016) 

 

Existem, ainda, as teorias das concausas: 

 

a) Concausa preexistente: são causas que antecedem o acontecimento do dano, 

independente do ofensor ter conhecimento delas. Pode-se citar como exemplo o caso da 

vítima de acidente que é hemofílica. Nessa situação o causador do dano responde pelo 

resultado mais grave causado a vítima. 

 

b) Concausa superveniente ou concomitante: ocorrem após o desencadeamento do 

nexo causal. Exemplificando, uma pessoa sofre um acidente de trânsito, é encaminhada ao 

hospital e lá adquire uma infecção hospitalar e morre. Aqui, o agente não terá 

responsabilidade. 
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c) Concorrência de causas ou culpa concorrente: nesse caso duas ou mais causas 

são responsáveis pelo dano, devendo se averiguar os pesos de cada causa, como o caso da 

vítima que sai por trás do ônibus e é atropelada por um motorista em alta velocidade. 

 

d) Concausalidade ordinária, conjunta ou comum: quando duas ou mais pessoas 

contribuem para o evento danoso. 

 

e) Concausalidade acumulativa: ocorre quando as condutas de duas ou mais 

pessoas são independentes, mas contribuem para o dano. 

 

f) Concausalidade alternativa ou disjuntiva: é a que ocorre quando há conduta de 

duas ou mais pessoas, mas apenas uma contribui para o dano. 

 

Visto algumas teorias, há que se apontar as excludentes do nexo de causalidade, 

que inadmitem sua existência e, portanto, a da responsabilidade civil. São elas, a culpa 

exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito e força maior. Tais 

excludentes serão melhor abordadas no item 2.2.2. 

 

2.1.1.4 Dano 

 

O dano pode ser caracterizado como qualquer lesão sofrida pelo ofendido, tanto 

na sua esfera patrimonial, quanto extrapatrimonial, isto é, é o fato jurídico que origina uma 

responsabilidade civil e em decorrência do qual o ordenamento exige do ofendido o direito de 

ser reparado pelo ofensor. Nesses moldes, a lesão pode ser na integridade física ou moral de 

uma pessoa ou em alguma coisa que a pertença. 

 

2.1.2 Responsabilidade extracontratual e contratual 

 

Sabe-se que, hoje, existem as denominações responsabilidade civil contratual ou 

negocial e a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Esta última é assim 

denominada em razão da Lex Aquilia de Damno, do final do século III a. C., mais 
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especificamente em 286 a. C., que, segundo Nehemias Domingos de Melo13, substituiu a 

retribuição do mal, pela possibilidade de punir o ofensor com uma pena pecuniária, no caso de 

comprovação de sua ação culposa ou dolosa. Essa responsabilidade, para Marcus Valério 

Saavedra14, deriva de um ilícito extracontratual, isto é, da prática de um ato ilícito por pessoa 

capaz ou incapaz, consoante o art. l56 do CC, não havendo vínculo anterior entre as partes, 

por não estarem ligados por uma relação obrigacional ou contratual. É também chamada de 

“civil subjetiva” por demandar, como citado, a comprovação de culpa do agente que causou o 

dano. 

 

Já a responsabilidade contratual é a que se origina do inadimplemento de 

obrigações feitas entre as partes ante determinada relação jurídica preexistente e válida, 

ensejando, o seu descumprimento, o dever de indenizar por eventuais danos sofridos pela 

outra parte. 

 

2.2 RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

A responsabilidade subjetiva é aquela que pressupõe uma conduta culposa. Pode 

se dar por violação de norma contratual – responsabilidade subjetiva contratual, ou de um 

dever genérico de conduta – responsabilidade subjetiva extracontratual, o que se extrai do 

artigo 927, caput, do Código Civil15. 

 

A responsabilidade civil objetiva é aquela que não exige a presença do elemento 

culpa para que seja configurada. Extrai-se do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, 

que será obrigatória a reparação do dano em casos específicos da lei ou quando a natureza de 

uma atividade apresentar risco, independente de culpa16. Outro dispositivo relacionado à 

responsabilidade objetiva é o artigo 931 do mesmo diploma, que prevê a responsabilização de 

_____________ 

13MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014. xxxii, 

197 p. p. 123. 
14SOUZA, Marcus Valério Saavedra Guimarães de. Responsabilidade contratual e extracontratual 

Disponível em: 

<http://www.valeriosaavedra.com/conteudo_19_responsabilidade-contratual-e-extracontratual.html> Acesso em: 

08 de maio de 2016. 
15 CC, Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
16CC, Art. 927(..) Parágrafo único. 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. 

http://www.valeriosaavedra.com/conteudo_19_responsabilidade-contratual-e-extracontratual.html
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empresas pelos seus produtos também independente de culpa17.  Esse tipo de responsabilidade 

esteia-se na teoria do risco do empreendimento, que se caracteriza pelo dever da empresa de 

obedecer às normas de segurança referentes aos produtos ofertados. É da teoria do risco que 

deriva a teoria do risco integral, a qual na ocorrência do dano dispensa a culpa e o nexo de 

causalidade. 

2.2.1 Das excludentes da responsabilidade subjetiva 

 

2.2.1.1. Legítima defesa 

 

O conceito de legítima defesa é trazido pelo Código Penal18 e consiste em quem 

age ou repele um mal injusto, atual ou iminente e que possa oferecer risco à própria pessoa. 

Desse modo, quem age para defender-se ou defender terceiro está amparado penalmente e 

também civilmente ante a previsão expressa do Código Civil19, sendo, assim, eximido pelo 

normativo de reparar um eventual dano causado em decorrência de seus atos de defesa. 

 

2.2.1.2 Exercício regular de um direito 

 

Aquele que dentro dos limites do seu regular direito, age e causa um dano, estará 

igualmente amparado civilmente, não tendo o dever de indenizar, conforme prevê o também 

artigo 188, do CC. Assim, um titular de um direito que lhe seja assegurado por lei pode agir 

livremente, conforme achar conveniente e oportuna sua ação, no entanto qualquer exercício 

que ultrapasse os limites de seu direito pode vir a configurar abuso de direito, devendo ser 

punido pelos excessos que cometer. 

 

2.2.1.3 Estado de necessidade 

 

Age amparado pelo estado de necessidade quem, para salvar direito próprio ou 

alheio, pratica algum fato para salvar de perigo atual e pelo qual não foi responsável nem 

_____________ 

17 CC, Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem 

independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 
18 CP, Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, 

atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
19   CC, Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; 
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poderia evitar20. Nessa hipótese, excetua-se aquele que tinha o dever legal de agir. Exemplo 

clássico da doutrina é a situação de dois náufragos que disputam o mesmo pedaço do navio 

para não afundar, um matando o outro para sobreviver. O caso do médico que, para salvar a 

mãe, pratica um aborto (necessário) também está amparado pelo estado de necessidade. 

 

2.2.1.4 Estrito cumprimento do dever legal 

 

Já o estrito cumprimento do dever legal ocorre quando um agente age dentro dos 

limites impostos pela lei, sendo a conduta que gerou o dano causado por ele considerada lícita 

e, portanto, não terá o dever de indenizar. Nehemias Domingos de Melo21 traz o exemplo do 

policial que, tendo o dever legal de agir na defesa e manutenção da segurança pública, faz uso 

de força intimidatória (não abusiva) para deter  um suspeito em face de clamor popular. Aqui, 

nota-se que o direito à liberdade foi sacrificado em nome da ordem pública e integridade 

física do suspeito. 

 

2.2.2 Das excludentes da responsabilidade subjetiva e objetiva 

 

Existe, ainda, outras hipóteses em que há a exclusão da responsabilidade do 

agente, objetiva e subjetiva. São as situações que o nexo causal é afastado, isto é, ainda que 

haja o envolvimento do agente no evento dano, ele não será responsabilizado por não ter 

contribuído para o efeito danoso. São três as possibilidades de exclusão: a culpa exclusiva da 

vítima, o fato de terceiro e o caso fortuito ou força maior. 

 

2.2.2.1 Culpa exclusiva da vítima 

 

O agente envolvido no dano estará isento do dever de indenizar quando o evento 

aconteça independentemente de sua contribuição, isto é, se em nada contribuiu para que o 

dano ocorresse, sendo somente o instrumento de materialização daquele, devendo ser excluído 

o nexo de causalidade e, por consequente, o dever de indenizar. O Código Civil traz a 

possibilidade de culpa exclusiva da vítima em caso de possuidor de animal que comprove que 

_____________ 

20 CP, Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por 

sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 

exigir-se. 
21 MELO, Nehemias Domingos de, op. cit, p. 137. 
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não contribuiu para o dano22. Há, também, a previsão dessa excludente em leis esparsas como 

o Código de Defesa do Consumidor23 e a lei que regula atividades nucleares24. Um dos 

exemplos mais comuns é o caso do pedestre que sai de trás do ônibus para atravessar a rua e é 

atropelado. Ora, nessas situações não há como responsabilizar o motorista, pois não há que se 

prever a imprudência do pedestre, motivo pelo qual não há nexo causal entre a conduta do 

motorista e o dano (atropelamento). 

 

2.2.2.2 Fato de terceiro 

 

Nesse caso tanto a vítima quanto o agente não dão causa ao dano, sendo este, 

então, causado por um terceiro. Aqui, o fato é imprevisível e inevitável, não sendo correto 

atrelar o dano ao agente, pois o fato de terceiro rompe o nexo causal e, desse modo, não há o 

dever de indenizar para aquele. A culpa de terceiro é prevista, também, no Código de Defesa 

do Consumidor25. 

 

2.2.2.3 Caso fortuito ou força maior 

 

Apesar de confundido por muitos, os dois casos apresentam diferença. Todavia, 

assemelham-se no fato de romperem o liame entre o agente e a lesão advinda de sua conduta. 

O caso fortuito relaciona-se com eventos que independem das partes envolvidas no dano ou 

que sejam imprevisíveis, como guerras, greves, rebeliões. Já a força maior está relacionada a 

eventos naturais que, ainda que previsíveis, são inevitáveis, como enchentes, terremotos. De 

todo modo, o Código Civil não distinguiu os institutos, sendo, então, somente caracterizado 

como evento inevitável e irresistível ao agente, não sendo razoável, assim, responsabilizá-lo 

por ato em que não teve culpa e, tampouco, tenha havido nexo causal com o acontecimento. 

_____________ 

22 CC, Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força 

maior. 
23 Lei nº 8.078/90, Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 

projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

 § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
24 Lei nº 6.453/77, Art . 6º - Uma vez provado haver o dano resultado exclusivamente de culpa da vítima, o operador será 

exonerado, apenas em relação a ela, da obrigação de indenizar. 
25 Lei nº 8.078/90, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
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2.3 DO CONCEITO DE DANO 

 

A reparação do dano, consoante a dogmática clássica do direito civil, era exceção 

e dependia de prova cabal da vítima de que determinado ilícito culposo lhe causou mal 

injusto. Grande parte das vezes o ofendido não lograva êxito, já que grandes causadores de 

danos eram empresas, que, por sua vez, eram protegidas pelo avanço do capitalismo. 

 

Posteriormente, o cenário foi mudando e a necessidade de prova somente se daria 

em casos que fosse necessária a demonstração de culpa. Antes, a reparação era patrimonial e 

recaía sobre determinada pessoa, ao contrário do que se está vendo atualmente. Nos dizeres de 

Farias, Braga Netto e Rosenvald26: 

 

Toda lesão ressarcível era patrimonial, centrando-se no binômio danos emergentes e 

lucros cessantes. (...) Ao revés, no alvorecer do terceiro milênio presenciamos o 

espetáculo do “irrompimento de danos”, tanto pela manifestação dos danos 

extrapatrimoniais, como pela sua coletivização. Em qualquer caso, sobeja enaltecida 

a função compensatória da responsabilidade civil, na medida em que o sistema 

jurídico se preocupa menos em identificar um culpado para a causa de um prejuízo 

econômico e cada vez mais com a constatação da ofensa a um interesse 

juridicamente protegido pelo ordenamento e a consequente identificação de um 

responsável, que na medida do possível terá que restituir a vítima. 

 

Há uma certa discussão de que se deve ter cautela na generalização de situações a 

que a justiça está atribuindo reparação civil, de modo a prevenir que o instituto do dano seja 

banalizado. Para que isso seja evitado, necessário será a análise dos critérios que a justiça 

utilizará para que se verifique, no caso concreto, se será, ou não, entendido como uma espécie 

de dano. 

 

O conceito de dano inexiste no Código Civil de 2002, tampouco as lesões que 

deverão ser protegidas pelo Direito. Indubitavelmente, não há como conceituar precisamente 

sua essência e todas as suas espécies, até porque um novo dano pode surgir com o passar do 

tempo, sendo imprevisível a sua ocorrência. Assim, se o ordenamento previsse de forma 

taxativa todos os danos passíveis de reparação, ele estaria eventualmente privando alguém que 

tivesse um direito seu violado de ser compensado civilmente pela lesão. 

_____________ 

26 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015. xxxiv, 1276 p. p. 228. 
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O dano pode ter uma dimensão física e outra jurídica. Conforme a concepção 

naturalista, o dano seria algo sofrido por um bem e que demandaria uma reparação 

patrimonial, ou seja, só poderia haver reparação caso houvesse dano em um bem certo e 

tangível. Ao contrário desse cenário, hoje, com os avanços econômicos e tecnológicos e a 

incerteza de mudanças que o mundo vive, o sistema jurídico confere reparações a diversos 

tipos de danos, antes esquecidos por serem intangíveis ou incertos. Antônio Lindbergh 

Montenegro27 entende que: 

 

Para que o dano venha a ser sancionado pelo ordenamento jurídico (...) 

indispensável se faz a presença de dois elementos: um de fato e outro de direito. O 

primeiro se manifesta no prejuízo e o segundo, na lesão jurídica. É preciso que a 

vítima demonstre que o prejuízo constitui um fato violador de um interesse jurídico 

tutelado do qual seja ela o titular. 

 

Nota-se, dessa forma, que a vaga previsão do artigo 186 do Código Civil foi 

acertada e ao encontro de um sistema aberto e superior a outros ordenamentos, onde as 

hipóteses de dano são taxativamente previstas. No Brasil, então, com a inexistência de 

previsões expressas de dano, é possível que eventual surgimento de lesões possa ser avaliado 

e, se constatadas, reparadas, dando maior segurança jurídica à sociedade. 

 

Essa abertura da legislação transfere ao operador do direito a responsabilidade de 

fixar as circunstâncias merecedoras de tutela pelo Estado. Análise complexa e desafiadora, 

que demanda obstar pretensões que não alberguem lesões a direitos fundamentais ou que, em 

contraposição ao ofensor, tenham menor prejuízo. 

 

O dano, para ser reparável, deve ser real e previsível, ter um grau de certeza. O 

dano certo pode ser atual, no quanto foi lesionado o bem – dano emergente –, ou futuro, que é 

o que a pessoa deixou de ganhar – lucro cessante. Cabe destacar, ainda, a teoria da perda de 

uma chance, instituto criado pelo Direito Francês e que se consubstancia quando a vítima do 

dano tem, frustrada por um terceiro, uma expectativa provável de que obterá um certo 

benefício ou de que poderá evitar uma perda que a esteja ameaçando. Um exemplo citado por 

_____________ 

27 MONTENEGRO, Antonio Lindbergh apud FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; 

ROSENVALD, Nelson, ibidem, p. 230. 
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Xisto Tiago de Medeiros Neto28 é o caso do cliente que tem sua pretensão no processo 

inviabilizada em razão da perda do prazo de recurso pelo seu advogado. 

 

Considerando critérios como os efeitos da lesão no tempo, tem-se que o dano 

pode ser considerado permanente, quando as lesões físicas são irreversíveis, ou dano 

continuado, quando a lesão necessita de um certo tempo para ser reparada, como um 

tratamento específico a que a vítima tenha que se submeter, por exemplo. 

 

O dano pode ser caracterizado ainda como individual, quando uma ou mais 

pessoas, certas e determinadas, são vítimas de lesão, e coletivo, quando a lesão é contra um 

universo de pessoas, podendo ser uma categoria de trabalhadores, grupos, classes. Nesse 

último caso, a lesão será contra direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, também 

chamados de direitos transindividuais. 

 

Conforme a natureza do interesse lesado, o dano pode atingir a esfera patrimonial 

da vítima, hipótese em que se chamará dano patrimonial, ou lesar interesses subjetivos da 

pessoa, aspectos relacionados a sua pessoa, a sua dignidade, onde será chamado dano 

extrapatrimonial ou moral.  

 

O dano material dá origem ao que se chama perdas e danos, que, por conseguinte, 

se subdivide em dano emergente e lucro cessante. Esses institutos surgem quando não é 

possível restituir o bem lesado ao seu estado anterior e quando se consiga atribuir um valor 

pecuniário a ele. O dano emergente ou damnum emergens ocorre quando há um prejuízo 

imediato decorrente do dano causado. O exemplo muito citado pela doutrina é o caso de 

acidente entre veículos, onde o causador do dano deve restituir o veículo no estado em que se 

encontrava antes do acidente, providenciando seu conserto. No entanto, nem sempre será 

possível que determinado bem seja consertado e fique como era antes, motivo pelo qual, 

nessas situações, deverá haver reparação em dinheiro, do modo a compensar a lesão que a 

vítima sofreu em seu bem. Já os lucros cessantes são os prejuízos causados a uma pessoa em 

razão de determinado dano, culminando na interrupção de seu trabalho e frustrando os ganhos 

futuros, podendo ocorrer também com pessoa jurídica. Em resumo, é o que a vítima deixou de 

ganhar com o ato lesivo. O exemplo mais comum é o taxista que é vítima em acidente com 

_____________ 

28 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, op. cit, p. 36. 

 



31 

 

seu carro e é, assim, impedido de trabalhar por algum tempo – lucro cessante – em razão dos 

reparos que deverão ser feitos no veículo – dano emergente. Aqui, os ganhos são efetivamente 

interrompidos, posto que a vítima tem como seu meio de sustento o táxi. 

 

Há, ainda, o chamado dano estético, que é aquele causador de alguma alteração 

física, como uma cicatriz, uma amputação ou qualquer outra lesão que incomode, mesmo que 

intimamente, a pessoa vitimada. O dano não precisa estar aparente, o incômodo e baixa na 

autoestima são suficientes para caracterizá-lo. E ainda que ocorra a correção da lesão, a vítima 

poderá ser, também, indenizada por danos morais em razão do sofrimento pelo qual passou. 

Após debates entre doutrinadores de que o dano estético estaria contido no dano moral, o 

Superior Tribunal de Justiça entendeu passível de cumulação as duas espécies de dano29.  

 

Quanto ao fato gerador do dano, ele pode ser direto, quando há uma relação 

imediata entre a conduta e a lesão causada por ela, ou indireto ou também chamado de dano 

por ricochete, quando a lesão for sentida apenas de forma mediata. Para Maria Helena Diniz30 

seria o mesmo que dano por mero reflexo, onde fatos supervenientes agravam o prejuízo 

diretamente suportado. Exemplo citado por Xisto Tiago31 é o do contágio e perda de animais 

do proprietário que compra animais doentes de um terceiro sem conhecer essa circunstância. 

O dano por ricochete pode, ainda, ser reconhecido quando a lesão afeta também terceiros 

envolvidos com a vítima, como, por exemplo, danos patrimoniais ou morais. Interessante é o 

acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, in verbis: 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. 

REPARABILIDADE. Dano moral indireto, reflexo ou em ricochete é aquele que, 

sem decorrer direta e imediatamente de certo fato danoso, com este guarda um 

vínculo de necessariedade, de modo a manter o nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o prejuízo. Ainda que sejam distintos os direitos da vítima imediata e da 

vítima mediata, a causa indireta do prejuízo está intensamente associada à causa 

direta, tornando perfeitamente viável a pretensão indenizatória. Nesse passo, 

constatando-se que o acidente de trabalho sofrido pelo marido da reclamante 

provocou lesão em sua coluna vertebral, limitando-lhe os movimento de braço e 

perna do lado esquerdo, prejudicou sua locomoção e lhe impôs restrições na vida 

afetiva, não se pode negar os danos reflexos causados à sua esposa, que sofreu 

alteração dolorosa e drástica na vida de relação e na vida doméstica, sem falar nas 

repercussões emocionais de tal situação, tudo compondo um quadro fático que 

_____________ 

 
29 Súmula nº 387/STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 
30 DINIZ, Maria Helena, apud MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, op. cit, p. 37. 
31 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, op. cit, loc. cit. 
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clama por reparação. (TRT 3ª R./ 2ª T., RO 1019-2007-042-03-00-3, Rel. Des. 

Sebastião Geraldo de Oliveira, segunda turma, DJEMG 29-07-2009, p. 55) 

 

Em casos de dano moral por ricochete surge o chamado prejuízo de afeição, do 

francês préjudice d’affection, que é o sofrimento dos familiares e terceiros que sejam 

próximos em razão dos laços de afeto com a vítima. O problema aqui reside no 

reconhecimento do dano contra o terceiro que não tem grau de parentesco com a pessoa 

vitimada, sendo necessária comprovação. Já para parentes próximos, as decisões têm sido no 

sentido de reconhecerem o dano presumido, sem necessidade de comprovação, nos casos de 

morte da vítima. O Egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 491, que vai ao 

encontro do referido dano: 

 

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça 

trabalho remunerado. 

 

Ainda que o dano moral reflexo ou por ricochete encontre certa resistência por 

parte da doutrina, ante a dificuldade de ser demonstrado, há que se notar que o Código Civil 

de 2002 e, inclusive, o anterior previu a hipótese de indenização do filho que dependia da 

pensão alimentícia da pessoa vítima de homicídio32. 

 

Não se pode confundir, entretanto, o dano presumido, de onde decorre o dano moral 

reflexo, com o dano hipotético ou imaginário, sendo necessária a comprovação de um 

possível dano real. Assim, uma pessoa que esteja passando em uma rua e a poucos metros 

dela caia um vaso de um prédio não pode alegar que sofreria um dano. 

 

2.4 DO DANO MORAL 

 

Interessante a análise de como o dano moral evoluiu no ordenamento brasileiro. 

Sua história tem início quando o Brasil ainda era colônia de Portugal e, então, regido pelas 

_____________ 

32 Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; 

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 
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Ordenações do Reino, que previram, ainda que timidamente, uma forma de reparação de dano 

moral. Claudia Regina Bento de Freitas33 cita a previsão do referido Ordenamento:  

  

Talvez uma das mais antigas referências à indenização por dano moral, encontrada 

historicamente no direito brasileiro, está no Título XXIII do Livro V das Ordenações 

do Reino (1603), que previa a condenação do homem que dormisse com uma mulher 

virgem e com ela não se casasse, devendo pagar um determinado valor, 

a título de indenização, como um “dote” para o casamento daquela mulher, a ser 

arbitrado pelo julgador em função das posses do homem ou de seu pai. 

 

Já no direito propriamente brasileiro, foi o Código Civil de 191634 que inaugurou 

a previsão, ainda que implícita, do dano moral, trazendo a possibilidade de reparação pelo 

dano que atingisse a honra ou a imagem de determinada pessoa, embora não tenha se referido, 

expressamente, ao termo “dano moral”. Nesse diploma, a preocupação ainda tinha ares 

exclusivamente de dano material, isto é, do prejuízo que um dano à imagem poderia causar a 

uma empresa, por exemplo.  

 

Após, ao longo do século foram surgindo leis esparsas, que previam um certo tipo 

de reparação à moral como a Lei nº 5.250, de 1967, responsável por  

regular a liberdade de rnanifestação do pensamento e de informação36. 

 

Com efeito, até pouco tempo atrás, indenizava-se somente o dano patrimonial. No 

início do reconhecimento do dano moral, a sua indenização somente se dava desde que em 

conjunto com àquele dano, ou seja, caso houvesse uma lesão ao patrimônio da vítima. Para 

_____________ 

33 FREITAS, Claudia Regina Bento de apud CAMILO NETO, José. Evolução Histórica do Dano Moral: uma revisão 

bibliográfica. Disponível em: < http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7053>. Acesso em: 250 de maio de 2016. 
34 CC/1916: Art. 1547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 

Parágrafo único. Se este não puder provar prejuízo material, pagar-lhe-á o ofensor o dobro da multa no grão máximo da pena 

criminal respectiva (art. 1.550). 

Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar o mal 

pelo casamento, um dote correspondente à condição e estado da ofendida:        (Vide Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, 

de 1919). 

I. Se, virgem e menor, for deflorada. 

II. Se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças. 

III. Se for seduzida com promessas de casamento. 

   IV. Se for raptada. 
36 Lei nº 5.250/1967: Art . 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em conta, 

notadamente: 

 I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a posição social e política do 

ofendido; 

 II - A intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação 

criminal ou cível fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação; 

 III - a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível, a publicação ou transmissão da resposta ou 

pedido de retificação, nos prazos previstos na lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por 

êsse meio obtida pelo ofendido. 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7053
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3725.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3725.htm#art3
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Farias, Braga Netto e Rosenvald37 alguns julgados, ainda antes da Constituição de 1988, 

admitiam o dano moral puro (desacompanhado de um dano material), mas no cálculo da 

indenização revelava-se, claramente, que se estava indenizando prejuízos materiais, e não 

morais. Tanto entendia-se que o dano moral não era reparável que o STF, até meados da 

década de 1960, entendia que “não é admissível que os sofrimentos morais deem lugar à 

reparação pecuniária, se deles não decorre nenhum dano material”38. 

 

O que existia, no século passado, era a ideia de que qualquer tipo de dor ou 

sofrimento não poderia ser equiparado ao dinheiro e, portanto, não havia o porquê de se 

indenizar uma vítima de dano moral. Os julgados em que eram debatidos o dano moral por 

morte de ente familiar do qual dependia uma família eram no sentido somente de compensar 

ou gastos com o funeral, isto é, dano estritamente material39. 

 

Com efeito, até a Constituição de 1988, a reparação por danos morais só existia 

quando havia dano material, e não para reparar o sofrimento, mas com um viés também 

patrimonial. Referido diploma trouxe, então, a previsão expressa de indenização por dano 

material, moral e à imagem40, trazendo novos paradigmas para essas situações de sofrimento, 

antes desamparadas pelo ordenamento brasileiro. 

_____________ 

37FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson, op. cit, p. 289. 
38 STF, RE 11.786, Rel. Min. Hahnemann Guimarães, 2º Turma, julgado em 7/11/1950, DJ 6/10/1952, apud BRAGA 

NETTO, Felipe Peixoto. “O que é dano moral?” Disponível em: http://domtotal.com/artigo.php?artId=888 Acesso em: 08 de 

maio de 2016. 
39Nesse sentido o Recurso Extraordinário de 1980 STF: 1. O ART. 76 DO CÓDIGO CIVIL E NORMA DE NATUREZA 

PROCESSUAL. ELA CONFERE O DIREITO DE AÇÃO JUDICIAL A QUEM TENHA INTERESSE ECONOMICO, OU 

MORAL, EM POSTULAR DO ESTADO QUE LHE PRESTE JURISDIÇÃO NO CONFLITO QUE O ENVOLVA, MAS 

NÃO EXPRESSA, EM TERMOS DIRETOS OU ESPECIFICADOS, QUE O DANO MORAL E INDENIZAVEL COMO 

DIREITO SUBJETIVO DE QUEM HAJA SOFRIDO PREJUIZO CAUSADO POR CONDUTA OU ATO ILICITO. 2. OS 

ARTIGOS 1.538, 1.639, 1.543 E 1.548, TODOS DO CÓDIGO CIVIL, NÃO CONFEREM AOS PAIS, OU MESMO AOS 

FAMILIARES DE QUEM HAJA SIDO VITIMADO POR CONDUTA ILICITA DE OUTREM, O DIREITO SUBJETIVO 

A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL, OU PELA DOR QUE SOFRERAM COM O FALECIMENTO DO FILHO, OU 

DO FAMILIAR, VISTO QUE TAIS REGRAS CONCEDEM ESSE DIREITO SOMENTE A PESSOA OFENDIDA, E 

ISTO NO CASO DE LESÃO CORPOREA DEFORMANTE, COMO DECORRE DO ART. 21 DA LEI N. 2.631 DE 

7.12.1912, QUE DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS FERROVIARIAS. 3. 

PRECEDENTE DO STF SOBRE A MATÉRIA. 4. DISCUSSÃO A RESPEITO DE SER INDENIZAVEL O DANO 

MORAL SOFRIDO PELO PAI DE QUEM FOI VITIMADO EM ACIDENTE FERROVIARIO. 5. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA CONFIRMAR O ACÓRDÃO QUE NEGOU 

INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL QUE TERIA SOFRIDO O PAI DA VÍTIMA, VISTO QUE O DIREITO 

POSITIVO BRASILEIRO SÓ PERMITE A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL A PESSOA MESMA QUE HAJA 

SOFRIDO LESÃO CORPOREA DEFORMANTE, E NÃO A SEUS PAIS OU A SEUS FAMILIARES. PORTANTO, NO 

CASO DE MORTE NÃO E INDENIZAVEL O DANO MORAL. RE: 83978 RJ, Relator: Min. Antônio Neder, Data de 

Julgamento: 03/06/1980, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 01-07-1980 
40 CF, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação;   

http://domtotal.com/artigo.php?artId=888


35 

 

 

Outras referências, além da prevista na Constituição Feral, são encontradas em 

leis como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 200241. No entanto, não há 

um conceito legal de dano moral, sendo construído pela doutrina e jurisprudência. Houve um 

Projeto de Lei do Senado – nº 150/99, que previa o conceito do dano moral, bem como os 

valores que deveriam ser arbitrados para reparação, dividindo-o em ofensas de natureza leve, 

média e grave, mas foi arquivado em 2007. 

 

 O que há é uma incoerência no sentido do que deve ser abarcado como dano 

moral. Entendia-se, anterior e erroneamente, como o grau de dor e sofrimento que a vítima do 

evento danoso teria. A reparação deveria ser feita em compensação ao tantum que essa pessoa 

sofreu, critério visivelmente subjetivo. Ora, como poderia se mensurar o sofrimento de 

alguém quando cada um se comporta e reage de diferentes formas a um dano? Isso seria uma 

valoração da dor, o que, indubitavelmente, não é o objetivo da justiça. Contudo, o início da 

reparabilidade do dano moral se deu dessa forma, por vezes também criticada pelo fato de que 

para alguns a reparação da dor em dinheiro contrariaria a moral. 

 

Entende-se que o dano moral não se restringe à mágoa ou sofrimento pelo fato de 

que, se só assim o considerássemos, indivíduos impedidos de se manifestarem ou pessoas 

civilmente incapazes não poderiam ser vítimas dessa espécie de dano, como é o caso de 

crianças e pessoas com determinados tipo de deficiência. Nesse sentido é também o 

Enunciado nº 444, do Conselho de Justiça Federal, da V Jornada de Direito Civil: “O dano 

moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos 

desagradáveis como a dor ou sofrimento”. 

 

A fim de que se verifique a ocorrência do dano moral, não há, então, que se 

mensurar dor ou qualquer outro sentimento advindo do dano, mas, sim, analisar se os 

interesses que estão em discussão devem ser protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

O conceito de dano moral tende a ser extremamente subjetivo, sobretudo pela 

forma como é disposto nas legislações, com cláusulas gerais. A palavra moral tem um caráter 

_____________ 

41 CDC,  Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

CC, Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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um tanto ético e dificulta o entendimento do dano. No entanto, é cediço entre doutrinadores e 

jurisprudência a íntima relação entre esse conceito e o de dignidade humana. A dignidade 

humana, por sua vez, pode ser conceituada em uma dimensão negativa – no sentido de se 

evitar qualquer atentado à estima do ser humano, e positiva – o provimento de um mínimo de 

direitos e liberdades para que todos possam ter condições de viver e se desenvolver. 

 

Assim, o dano moral acaba por violar a dignidade que é inerente ao homem, e que 

deve ser visualizada como bem maior da humanidade. Todavia, a argumentação de que o 

dano moral deve ser atribuído a quaisquer lesões violadoras de interesses transindividuais 

deve ser ponderada, posto que, embora um conceito de relevante importância, pode ser visto 

como demasiadamente genérico e subsídio para todo e qualquer tipo de demanda que busque 

a reparação moral. O cuidado, aqui, é para evitar uma eventual banalização da dignidade 

humana e, por consequente, do dano moral. 

 

Depreende-se, então, que o dano moral é a lesão a um interesse concreto que fira a 

dignidade humana e todos os princípios a ela inerentes. 

 

2.5 DO DANO MORAL TRABALHISTA 

 

Na esfera trabalhista, não há normatização que regulamente o dano moral, sendo a 

CLT omissa quanto ao tema. Deve-se aplicar, aos casos de dano extrapatrimonial 

relacionados à relação de emprego, o direito comum, ou seja, o Direito Civil, dada a expressa 

previsão do parágrafo único do artigo 8º42.  

 

Sendo o dano moral compatível com princípios fundamentais da área trabalhista, 

pelo que também visa a proteção do trabalhador, há que se levar o instituto para aplicação na 

Justiça do Trabalho. Sedimentando o entendimento, a Emenda Constitucional nº 45 alterou o 

art. 114 da CF/88, inserindo o inciso VI, que previu a competência material da justiça do 

trabalho para julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

_____________ 

42 Art. 8º (...) 

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 

princípios fundamentais deste. 
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relação de trabalho, demonstrando a viabilidade da aplicação do dano moral nas relações de 

trabalho. 

 

Com efeito, no campo das relações laborais é comum ocorrerem lesões a direitos 

de personalidade, ínsitos à configuração do dano moral. Esse dano pode ser tanto individual, 

quando atinge a integridade moral da pessoa humana – e seus aspectos daí decorrentes, como 

atributos de natureza física ou emocional – ou a imagem de determinada pessoa jurídica, 

quanto de âmbito coletivo, quando atinge uma coletividade de pessoas. 

 

O dano moral, no campo laboral, pode ocorrer tanto antes da contratação do 

empregado, quanto durante a execução do contrato e após o seu término. Exemplificando cada 

uma das situacões, tem-se na fase pré-contratual a possibilidade de lesão à imagem do 

indivíduo que é entrevistado em seleção de candidatos a uma vaga de emprego e, após, é 

divulgado que não foi selecionado em virtude de ser homossexual ou soro positivo, 

demonstrando clara lesão a seus direitos de personalidade e ensejando reparação através de 

danos morais, além da punição que o contratante estará sujeito ao praticar a discriminação no 

acesso do trabalhador ao emprego43. 

 

Ainda na fase anterior à contratação, o dano moral pode ser configurado quando o 

empregador frustra a contratação após todas as negociações com o futuro empregado, gerando 

uma expectativa concreta de contratação. Nesse sentido, acórdão do TST: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE 

DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 

SUMARÍSSIMO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FASE PRÉ-

CONTRATUAL. PROCESSO SELETIVO. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

EXIGIDOS PARA ADMISSÃO E CTPS. SUBMISSÃO DA AUTORA A EXAME 

ADMISSIONAL PREVISTO EM NORMA REGULAMENTADORA DA 

EMPRESA. NÃO CONTRATAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. O quadro fático registrado 

demonstra a nítida intenção da reclamada em celebrar o contrato de trabalho, bem 

como o rompimento injustificado das negociações, tendo em vista a apresentação de 

fotos e documentos exigidos para admissão e entrega da CTPS como última etapa do 

_____________ 

43 Lei nº 9.029/95, Art. 1o  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação 

de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, 

reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente 

previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  
Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2o desta Lei e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de 

preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:  

I - Multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta por cento em 

caso de reincidência; 

II - Proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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procedimento, com submissão da autora ao exame admissional previsto na Norma 

Regulamentadora da empresa. Não se tratou de mera possibilidade de 

preenchimento de vaga, mas de efetiva intenção de contratar. Nesse contexto, o 

entendimento do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta 

Corte no sentido de que, no caso de promessa de contratação, as partes sujeitam-se 

aos princípios da lealdade e da boa-fé e que a frustração dessa promessa sem 

justificativa enseja indenização por dano moral. Precedentes. Agravo de instrumento 

a que se nega provimento. (...). (TST - AIRR-807-19.2012.5.18.0181, Relator: Min. 

Cláudio Brandão, Data de Julgamento: 20/05/2015, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DEJT 22/05/2015) 

 

Durante o trabalho pode ocorrer, também, diversas situações que caracterizam o 

dano moral, sendo a revista íntima e pessoal um exemplo frequente. Essas ocorrências surgem 

sobretudo em razão do poder diretivo que o empregador detém e que, muitas vezes, é 

extrapolado. Não obstante a revista aconteça durante a execução do contrato, ela vem à tona, 

na maioria dos casos, após o término da relação laboral, quando o ex-empregado aciona a 

Justiça do Trabalho. 

 

A revista íntima é caracterizada pelo exame diretamente no corpo do empregado, 

a fim de verificar se há algum objeto da empresa sendo furtado, enquanto a revista pessoal é 

feita nos objetos que o empregado carrega consigo, como bolsas e mochilas. Nesse ponto, o 

TST tem tido entendimento no sentido de se verificar a razoabilidade da revista, devendo-se 

avaliar o caso concreto para afirmar se há ou não dano moral. Acórdão abaixo demonstra 

recente posição da Corte trabalhista: 

 

RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. REVISTA DIÁRIA AOS 

PERTENCES DO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O entendimento da 

SBDI-1 deste Tribunal Superior é no sentido de que a fiscalização do conteúdo das 

mochilas, sacolas e bolsas dos empregados, indiscriminadamente e sem qualquer 

contato físico ou revista íntima, não caracteriza ofensa à honra ou à intimidade de 

pessoa, capaz de gerar dano moral passível de reparação. No presente caso, o 

Tribunal Regional consignou que o procedimento da revista consistia no exame 

visual do interior da bolsa, mochila, casacos e outros pertences da trabalhadora, 

todos os dias e de forma generalizada. Assim, não há falar em ato ilícito por abuso 

de direito, posto que a Reclamada agiu dentro dos limites do seu poder diretivo, no 

regular exercício de proteção e defesa do seu patrimônio. Configurada, pois, 

violação do art. 5º, X, da CF. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. 

(TST- RR - 51400-08.2014.5.13.0024 , Relator Ministro: Douglas Alencar 

Rodrigues, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/08/2015) 

 

 

Por fim, o dano moral pode aparecer após o término do contrato de trabalho, 

quando o empregador divulga informações que desabonem ou prejudiquem o empregado na 

contratação de um novo emprego. Aqui, cabe ressaltar que o dano moral pode ocorrer tanto 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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por parte do empregador quanto do empregado que, após sair da empresa, a difama, causando 

eventuais prejuízos à sua imagem. 

 

3 DO DANO MORAL COLETIVO 

 

Quando a lesão e o dano ultrapassam a esfera de direitos individuais, atingindo 

um grupo ou uma coletividade, tem-se o dano moral coletivo, instituto que vem sendo 

reconhecido cada vez mais pela justiça brasileira, seja no âmbito civil, com a proteção aos 

direitos do consumidor, no direito ambiental, quando o meio ambiente é agredido ou no 

direito do trabalho, onde os trabalhadores têm violado seu direito a um trabalho seguro e 

digno. 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO E BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

O instituto do dano foi evoluindo ao longo dos anos e com o advento de novas 

normatizações, que se preocuparam em dispor sobre a proteção que o indivíduo deveria ter 

frente à lesão dos seus direitos de personalidade, assumiu diversas facetas, deixando de ser 

reconhecido somente em ofensas a bens patrimoniais e passando a ser reconhecido na forma 

extrapatrimonial ou moral. Aos poucos, com a massificação dos conflitos e a coletivização do 

direito, foi-se estendendo a responsabilização a indivíduos que agredissem também os direitos 

da coletividade. 

 

Consoante explanação de Marcelo Freire Sampaio Costa44, há um tripé que 

justifica o dano moral coletivo, quais sejam: 

 

A dimensão ou projeção coletiva do princípio da dignidade da pessoa humana, a 

ampliação do conceito de dano moral coletivo envolvendo não apenas a dor 

psíquica, a coletivização dos direitos ou interesses por intermédio do 

reconhecimento legislativo dos direitos coletivos em sentido lato. 

 

Nota-se o já citado princípio da dignidade humana relacionado à ideia do dano 

moral, porém, aqui, abarcando a dignidade em um sentido mais amplo, em que ela é atingida 

_____________ 

44 COSTA, Marcelo Freire Sampaio apud SAMPAIO, Rui Guimarães. Dano Moral Coletivo no Direito no Trabalho. 

Fortaleza, 2014. 97 p. Disponível em: 

<http://www.fa7.edu.br/recursos/imagens/File/direito/2015.1/RuiGuimaraes_monografia.pdf>. Acesso em: 13 de maio de 

2016, p. 38. 
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coletivamente. O segundo ponto diz respeito ao fato da lesão não estar vinculada somente à 

dor e ao sofrimento da vítima, posto que, se assim fosse, não poderia haver responsabilidade 

quanto ao dano a pessoas jurídicas. Nesse ponto, ressalta-se a previsão da proteção aos 

direitos da personalidade da pessoa jurídica e também a edição de Súmula do STJ no mesmo 

sentido45.  

 

Com efeito, o sistema jurídico teve que adentrar em circunstâncias antes 

inexistentes e sanar situações que configurassem lesões a interesses protegidos juridicamente 

e de natureza extrapatrimonial, e das quais a coletividade era titular, como o meio ambiente, a 

probidade administrativa, as condições de trabalho, dentre outras, de modo a não restringir a 

proteção somente do indivíduo, mas também da sociedade em que vive, oferecendo uma 

dignidade em sua completude. 

 

Importante destacar algumas críticas sofridas pela terminologia “dano moral 

coletivo”. Alguns autores como Xisto Tiago de Medeiros Neto entendem que o correto 

deveria ser dano extrapatrimonial coletivo ante a ideia de que para configurar essa espécie de 

dano não é necessário que haja dor ou sofrimento, sentimentos relacionados ao indivíduo 

singularmente e que estão intimamente próximos do conceito de moral. Motivo que corrobora 

com esse entendimento é o fato de poder ser exigida reparação em situação que o nome do 

consumidor é registrado, irregularmente, em cadastro de inadimplência de serviço de proteção 

ao crédito, sem necessidade de comprovação de sofrimento pela vítima. 

 

Destarte, deve-se levar em consideração a lesão a direitos transindividuais de que 

são titulares uma determinada coletividade, afastando a obrigação de se existir um elemento 

subjetivo para configurar o dano moral coletivo. 

 

3.2 FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

As normas que disciplinam os direitos coletivos contribuíram para que o dano que 

os violassem fosse reparado. Ainda que a responsabilização tenha sido mais veementemente 

aplicada em um passado recente, a legislação que tem como pano de fundo a coletividade 

_____________ 

45 Súmula/STJ nº227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 
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existe há mais tempo, como a Lei nº 4.717/1965, que regulou a Ação Popular, a Lei nº 

7.347/1985, que disciplinou a Ação Civil Pública, e a Lei nº 8.078/1990, que trouxe o Código 

de Defesa do Consumidor. No CDC há a previsão de quais são os direitos coletivos, 

demonstrando sua efetiva preocupação em protegê-los46. Por fim, a Lei da Ação Civil Pública 

consolidou a possibilidade de reparação de danos morais quando a lesão se referisse a direitos 

ou interesses coletivos. 

 

Com a lei da Ação Popular, datada de 1965, já se evidenciava o desejo de 

proteção da sociedade em seus interesses coletivos, dispondo o diploma sobre a lesão ao 

patrimônio público, que englobaria bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 

histórico ou turístico. Desse modo, aquele que cometesse um ato que lesasse qualquer desses 

bens poderia ser responsabilizado por perdas e danos. Como o bem protegido era visivelmente 

de interesse difuso, depreende-se a preocupação do legislador em oferecer um suporte de 

proteção para danos que acarretem prejuízos a toda uma coletividade, disciplinando a 

possibilidade de responsabilização pelo dano causado. Todavia, apesar da autorização da 

referida lei, não havia condenações por dano moral coletivo quando se lesava o patrimônio 

público, até porque a Corte Suprema tinha, à época, entendimento diverso sobre a sua 

caracterização. 

 

Após, com a Constituição Federal, de 1988, os direitos alcançaram outras 

dimensões, destacando-se os chamados interesses transindividuais e os mecanismos de sua 

proteção. Houve previsão expressa da possibilidade de reparação na hipótese de dano moral47. 

A própria ação popular teve seu objeto expandido, passando a abrigar, também, lesões ao 

meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, motivo pelo 

qual denota-se a importância da ação para a tutela do dano moral coletivo.  

 

_____________ 

46 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. 
47 CF: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação;    
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Seguindo a evolução do ordenamento jurídico, em 1990 foi editada a Lei nº 8.078, 

o Código de Defesa do Consumidor. Antes da edição dessa lei, a Ação Civil Pública aplicava-

se somente a danos contra o meio ambiente, o consumidor e bens de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. Após, o CDC estendeu a possibilidade de aplicação da ACP 

em qualquer interesse difuso ou coletivo, desde que iniciados por entes legitimados. O código 

alude, em alguns de seus dispositivos, a efetiva tutela desses direitos, equiparando o 

consumidor à coletividade de pessoas, e reconhecendo-as como titulares de direitos, bem 

como assegurou como direito a efetiva proteção e reparação dos danos morais coletivos48. 

 

Outro normativo que contribuiu para o reconhecimento dos interesses coletivos 

foi a Lei Complementar nº 75/1993, a lei orgânica do Ministério Público da União, que trouxe 

a possibilidade de aplicação da ACP a diversos direitos como os relacionados a comunidades 

indígenas, às minorias étnicas e religiosas e, dentre outros, a interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos49. 

 

Em 1994, foi editada a Lei nº 8.884, chamada de Lei Antitruste, que dispôs sobre 

infrações contra a ordem econômica. Esse normativo alterou o disposto no caput do artigo 1º 

da Lei de Ação Civil Pública, incluindo a nomenclatura dano moral, de modo a não encorajar 

questionamentos que já existiam por demais. Trouxe, também, no parágrafo único do mesmo 

artigo, a previsão da titularidade, pela coletividade, dos bens protegidos pela lei. 

 

Evidencia-se, pois, diante de todos os citados normativos, que o instituto do dano 

moral coletivo é reconhecido e está previsto em diversas normas, não havendo porquê omitir a 

_____________ 

48 CDC: Art. 2° (...) 

 Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo. 

Art. 6º (...)  

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

 
49 LC 95/1993: Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 

a) a proteção dos direitos constitucionais; 

 b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico; 

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à 

criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; 

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 
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sua ocorrência. A lesão a interesses da coletividade poderá, então, assumir cunho material e 

moral, devendo ambas as lesões serem, cumulativamente, reparadas. 

 

3.3 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA 

 

A responsabilidade no dano moral coletivo independe da prova de culpa, embora 

ela esteja presente na maioria dos casos, devendo a lesão ser reparada em qualquer situação. 

Aqui, assemelha-se à responsabilidade objetiva. Noutros termos, basta que se demonstre a 

conduta antijurídica, o dano causado e o nexo causal entre os dois elementos para que se 

assegure a reparação devida, não necessitando ser provado a culpa latu sensu do agente. 

 

Vê-se, desse modo, a preocupação em não se prender à existência de culpa para 

que um dano de caráter coletivo possa ser reparado, pois muitas vezes essa demonstração se 

mostra difícil e os danos gerados originam diversos efeitos negativos, necessitando de efetiva 

e imediata reparação, como, por exemplo, danos ambientais.  

 

Ainda que o agente responsável não queira nem assuma o risco de promover o 

dano, o simples ato ilícito causador da lesão à coletividade dará ensejo a sua 

responsabilização. Destaca-se, nesse ponto, condutas danosas à esfera trabalhista como, por 

exemplo, violação a normas de proteção ao meio ambiente do trabalho e o trabalho escravo. 

Não há que se esperar a prova de culpa do empregador, porquanto o próprio caráter de 

reprovação do ato e a sua gravidade implica em reparação.   

 

Nota-se, desse modo, que o dano moral coletivo é in re ipsa, isto é, observada 

uma conduta antijurídica que viola os interesses difusos e coletivos, há a responsabilidade de 

repará-la. Vislumbra-se, aqui, que não há a necessidade de se demonstrar o prejuízo, pois o 

dano por si próprio já presume o ato ilícito. No entanto, tal ato está passível de comprovação. 

Demonstrado a ilicitude do ato praticado, comprovado o dano à coletividade. Outro exemplo 

são as condutas que lesam o meio ambiente do trabalho, as quais prescindem de comprovação 

de sofrimento ou qualquer sentimento correlato, mas que atinge uma determinada 

coletividade, devendo ser reconhecido o dano moral coletivo e, então, reparado.  
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A exclusão da responsabilidade objetiva caberá somente nos casos previstos em 

lei, quais sejam, força maior ou caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, 

pois não se deve imputar um dano a quem não contribuiu para que ele acontecesse. 

 

Nos ensinamentos de Enoque Ribeiro dos Santos50: 

 

Assim, o dano moral individual, de natureza subjetiva, fulcra-se no artigo 186 do 

Código Civil, e o dano moral coletivo, de natureza objetiva, tem por fundamento o 

parágrafo único do artigo 927 do mesmo Código Civil, de forma que não se exige, 

no plano fático, que haja necessidade de se perquirir sobre a culpabilidade do agente. 

Basta que se realize, no plano dos fatos, uma conduta empresarial que vilipendie 

normas de ordem pública, tais como o não atendimento das Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego no meio ambiente laboral, 

a não contratação de empregados com necessidades especiais ou portadores de 

deficiência (art. 93 da Lei nº 8.213/1991), de aprendizes (art. 428 e seguintes da 

CLT e Decreto nº 9.558/2006), discriminação, trabalho escravo, assédio moral ou 

sexual, atos antissindicais, fraudes trabalhistas, etc. 

 

Nesse sentido, não há porque se prender à demonstração de culpa, já que ínsita a 

aspectos individuais e a relações subjetivas. A coletivização do direito, ao lado do dano que 

perpassa a esfera individual e atinge toda uma coletividade, é suficiente para que se afaste a 

responsabilidade subjetiva e se aplique o critério objetivo para as reparações civis. 

 

3.4 PROVA 

 

Como visto anteriormente, basta que se demonstre a ocorrência de uma conduta 

antijurídica (esta em sentido amplo, abarcando tanto atos ilícitos quanto atos que estejam de 

acordo com o ordenamento jurídico, mas que causem um dano injusto), um dano e um nexo 

de causalidade entre eles para que reste configurada a hipótese de dano ensejador de 

reparação civil. 

 

Não se faz necessária a prova de que o dano causou prejuízo, emergindo o dano 

diretamente do ato antijurídico praticado. Dessa forma, prescinde de comprovação os efeitos 

da lesão ao direito, na medida em que não há como se provar, também, sentimento de 

_____________ 

50 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. A natureza objetiva do dano moral coletivo o direito do trabalho. Revista Síntese 

Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, IOB. v. 23, n. 272, p. 181-202, fev. 2012. p. 186-187. 
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indignação coletiva, motivo pelo qual a demonstração desses efeitos emocionais é descartada 

quando se discute a responsabilização. 

 

Alguns estudiosos pontuam a necessidade de o dano moral coletivo ser de grande 

relevância para ensejar a responsabilização. Para Tadeu Cincurá de Andrade Silva Sampaio51:  

 

É preciso reiterar-se que a caracterização do dano moral coletivo exige que os 

efeitos (prejudiciais à coletividade) da conduta antijurídica atribuída ao ofensor 

apresente razoável significância, desbordando das fronteiras da tolerabilidade, 

situação que será verificada em cada caso específico de pleito reparatório. 

 

Ainda, nos dizeres de Medeiros Neto52, “quando provado o fato, que atinge de 

forma intolerável e significativa direitos coletivos (latu sensu), a ensejar a responsabilização 

do ofensor, restará evidenciado, em consequência, o dano moral coletivo”. 

 

A comprovação do dano moral coletivo nas relações de trabalho normalmente é 

feita por meio de testemunhas que presenciaram o fato gerador do dano. Importante, nesse 

ponto, a atuação de entidades sindicais, pois tendem a possuir maior conhecimento de abusos 

cometidos e, assim, maior condição de conseguir juntar e apresentar provas. No entanto, o 

entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o dano moral coletivo verifica-se a 

partir do próprio fato proibido (dano in re ipsa), sendo inexigível a sua comprovação53. 

 

4 DO DANO MORAL COLETIVO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

A responsabilidade civil surgiu ao passo que a sociedade sentiu a necessidade de 

proteger vítimas de danos e, por conseguinte, desincentivar as condutas antijurídicas. A 

_____________ 

51 SAMPAIO, Tadeu Cincurá de Andrade Silva. Dano moral coletivo no direito do trabalho. Jornal Trabalhista Consulex, 

Brasília, v. 26, n. 1292, p. 4-8, set. 2009. p. 7. 
52 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, op. cit, p. 182. 
53 TST - RR: 48006620095020231 4800-66.2009.5.02.0231, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de 

Julgamento: 26/06/2013,  3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/07/2013: 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. Suas consequências extrapolam 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. (...). 
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massificação de conflitos existentes deu origem a busca por um equilíbrio social, fazendo 

nascer um sentimento de solidariedade entre as pessoas.  

 

Na seara trabalhista, notável é o caráter dos seus direitos, sendo diversos deles de 

natureza coletiva. Como na maior parte das vezes o conflito é estabelecido entre o 

empregador e o empregado, quando este último é um grupo de trabalhadores, estar-se-á diante 

de um impasse de caráter coletivo a ser dirimido pela Justiça do Trabalho. Diante de conflitos 

envolvendo um grupo ou uma categoria, por óbvio, estarão os danos morais, consequência 

inegável das questões trabalhistas. 

 

Há que se destacar, novamente, que o dano moral coletivo se difere do dano moral 

individual, sendo caracterizado pela lesão a direitos transindividuais, que atinjam determinada 

coletividade. Assim, não há a necessidade de se identificar todas as vítimas do dano, de modo 

que o dano se dá em razão da violação ao próprio direito protegido. 

 

Há diferença, ainda, referentes às finalidades de cada dano, conforme explica 

Fernanda Pereira Barbosa54: 

 

O dano moral individual possui função compensatória, ou seja, a indenização à 

vítima é vista como uma forma de compensar a dor sofrida. Como os direitos 

violados são extrapatrimoniais, ou seja, insuscetíveis de avaliação pecuniária, o 

valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade, levando em consideração a 

gravidade da lesão ao direito e a dimensão do dano moral sofrido. Não existem 

critério preestabelecidos para fixar o quantum debeatur, sendo, inclusive, defeso 

predeterminar o valor de indenizações em razão de atos ilícitos; ou seja, não é 

permitida a indenização tarifada, já que adotamos o princípio da reparação integral, 

devendo o dano ser reparado em toda a sua extensão. 

Em contrapartida, o dano extrapatrimonial coletivo não possui essa função 

compensatória. Notamos, nessa espécie de dano coletivo, a preponderância da 

função sancionatória, punitiva, juntamente com uma função pedagógica, conferindo-

lhe destacado valor social. Assim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito 

que viole o direito metaindividual busca penalizar o infrator, de modo que este não 

mais volte a praticar tais atos. Ainda, visa conscientizar toda a sociedade, a fim de 

prevenir que outros sujeitos venham a violar estes direitos. 

 

 

Ademais, ressalta-se que o valor da condenação por dano moral individual tem 

como destino a própria vítima da lesão, corroborando com a ideia de função compensatória 

pelo sofrimento, enquanto no dano moral coletivo os valores irão para um fundo que irá gerir 

_____________ 

54 BARBOSA, Fernanda Pereira. O dano moral coletivo no direito do trabalho. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, v. 39, n. 2, p. 449-169, jul./dez. 2011. 
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recursos que serão utilizados para reconstituir bens lesados ou em benefício da coletividade, 

conforme previsão do artigo 13º da Lei de Ação Civil Pública. 

 

4.1 Hipóteses de incidência do dano moral coletivo 

 

Diversas são as hipóteses em que o dano moral coletivo é reconhecido pela 

jurisprudência, cabendo destacar algumas delas que, segundo Xisto Tiago Medeiros Neto55, 

tem maior incidência na realidade atual, nessa ordem: 

 

a) veiculação de publicidade enganosa prejudicial aos consumidores; 

 

b) comercialização fraudulenta de gêneros alimentícios, com risco à saúde da 

população; 

 

c) sonegação de medicamentos e outros produtos essenciais, com vistas a forçar-se o 

aumento do seu preço; 

 

d) fabricação defeituosa de produtos e sua comercialização, em detrimento da 

população consumidora; 

 

e) monopolização ou manipulação abusiva de informações atividades ou serviços; 

 

f) destruição ou depredação de bem ambiental, em prejuízo do equilíbrio do sistema 

e/ou consequências nefastas ao bem-estar, à saúde ou à qualidade de vida da 

comunidade; 

 

g) divulgação de informações ofensivas à honra, à imagem ou à consideração social 

de comunidades ou categorias de pessoas; 

 

h) discriminação em relação ao gênero, à idade, à opção sexual56, à nacionalidade, às 

pessoas com deficiência e/ou enfermas, ou aos integrantes de determinada classe 

social, religião ou etnia; 

 

i) dilapidação e utilização indevida do patrimônio e verbas públicas, além da prática 

de atos de improbidade administrativa com repercussão social; 

 

j) deterioração patrimônio cultural da comunidade; 

 

k) deficiências, abusos e irregularidades injustificáveis e intoleráveis na prestação de 

serviços privados e públicos (p. ex. transporte coletivo, limpeza urbana, 

telecomunicações, assistência à saúde, educação, crédito e financiamento, seguro, 

habitação); 

 

l) exploração do trabalho da criança e do adolescente; 

 

_____________ 

55 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano Moral Coletivo. 4. Ed. rev. atual. E ampl. São Paulo: LTr, 2014, p. 186-187. 

 
56 Segundo Ana Luiza Ferraz, o termo orientação sexual é considerado mais apropriado do que opção sexual ou preferência 

sexual. Texto “Opção ou orientação sexual?”. Disponível em: 

<http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/4123/opcao-ou-orientacao-sexual>  Acesso em 06 de julho de 2016.  

http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/4123/opcao-ou-orientacao-sexual
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m) submissão de grupo de trabalhadores a condições degradantes, a serviço forçado, 

em condições análogas a de escravo, ou mediante regime de servidão por dívida; 

 

n) manutenção de meio ambiente do trabalho inadequado e descumprimento de 

normas trabalhistas básicas de segurança e saúde, incluídas as disposições de 

proteção à jornada de trabalho; 

 

o) discriminação, abuso de poder e assédio moral ou sexual nas relações laborais; 

 

p) submissão de trabalhadores a situações indignas, humilhantes e vexatórias (por 

exemplo, como forma de indução para cumprimento de metas de produção ou de 

vendas); 

 

q) terceirização ilícita de mão de obra, por meio de empresas interpostas, 

cooperativas, associações, organizações não governamentais ou outras entidades 

públicas ou privadas; 

 

r) contratação irregular de trabalhadores pela administração pública direta ou 

indireta, sem submissão a concurso público, em violação ao estatuto constitucional; 

 

s) uso de fraude, simulação, ameaça, coação ou dolo para burlar ou sonegar direitos 

trabalhistas ou obter vantagens indevidas; 

 

t) criação de obstáculos ou utilização de ardis e ameaças para o exercício do direito à 

liberdade sindical. 

 

4.2 Hipóteses de dano moral coletivo no âmbito trabalhista 

 

O dano moral coletivo é tema recorrente na Justiça do Trabalho e isso se deve à 

própria natureza do direito trabalhista, de essência coletiva.  

 

A Revolução industrial e as péssimas condições de trabalho incialmente a ela 

associadas fizeram com que o Estado se visse obrigado a intervir a fim de garantir um mínimo 

de segurança e dignidade aos trabalhadores. Com efeito, o direito do trabalho é considerado 

pela Carta Magna como direito social, de modo que a lesão a alguns desses direitos tende a 

levar a um dano moral de abrangência coletiva, atingindo diversos trabalhadores e até mesmo 

a sociedade, como acontece nos casos de maior gravidade. 

 

O instituto do dano moral coletivo, quando trazido para a seara laboral, provoca 

enorme repulsa da sociedade quando comparado ao mesmo dano em outras esferas. É só 

observar a situação do indivíduo que foi negativado por serviços de proteção ao crédito e a do 

empregado que é submetido a condições análogas a de escravo, ou que é constantemente 

humilhado diante de colegas ou, ainda, que que adquire alguma incapacidade física em razão 

das condições degradantes do ambiente de trabalho. O sentimento de indignação e de repulsa 
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se mostra muito maior nesses últimos casos, realçando o caráter transindividual que esses 

direitos sociais no âmbito trabalhista apresentam. 

 

Diversos são os exemplos de danos morais coletivos nas relações de trabalho 

como a revista íntima, assédio moral organizacional, descumprimento de normas referentes ao 

meio ambiente de trabalho, trabalho escravo, trabalho infantil, cumprimento de cota legal para 

pessoas com deficiência, descumprimento reiterado da legislação trabalhista, violação de 

direitos fundamentais específicos – jornada de trabalho. 

 

a) Revista íntima 

 

As revistas pessoais ou íntimas já existiam, segundo Leonel Machietto57, desde a 

época das corporações de ofício, quando os mestres revistavam seus aprendizes para evitar 

que levassem ferramentas para casa, desenvolvessem habilidades e produzissem os produtos 

manufaturados. Após, na pós-revolução industrial, empregadores também passaram a revistar 

seus empregados para que não levassem insumos que seriam utilizados na produção de bens 

de consumo. Já no Brasil, somente com a Constituição Federal de 1988, é que a revista íntima 

ganhou notoriedade. 

 

É cediço que ao empregador compete o poder diretivo sobre as atividades 

desempenhadas pelos seus empregados, também chamado de jus variandi, consoante 

disposição na CLT58. No entanto, tal direito deve ser exercido com razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar eventual abuso, sendo, por conseguinte, responsabilizado 

o empregador pelos seus atos. 

 

Decorrente da norma mencionada, o poder diretivo autoriza, dessa forma, o 

empregador a fazer uso de revistas a fim de que proteja seu patrimônio. A antinomia 

encontra-se, justamente, nesse ponto: o que deve ser considerado como patrimônio, ou 

melhor, qual o valor do patrimônio que possa justificar a prática da revista? Pois bem, boa 

parte da doutrina, como Mauro Schiavi59, entende que o produto objeto da atividade 

_____________ 

57 ALMEIDA, Renato Rua de, apud SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de 

trabalho. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2011. 304 p. p. 131. 
58 CLT: Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
59 SCHIAVI, Mauro, op. cit, p. 132. 
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desempenhada pelo empregado deve ter um valor elevado para que se autorize a revista, 

respondendo o empregador pelos excessos. 

 

 Com efeito, assim como acontece com outros direitos, os direitos de 

personalidade podem ser mitigados, porém em situações em que se comprove a real 

necessidade e que atenda aos já citados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a se preservar a dignidade humana. 

 

A jurisprudência trabalhista tem entendido que quando praticada de forma 

moderada, sem discriminações e sem abuso nos procedimentos, a revista íntima é válida e não 

gera dano moral, posto que não viola a integridade física e moral do empregado e resguarda o 

patrimônio do empregador.  

 

Assim como compete ao empregador o poder diretivo da empresa, a ele também é 

atribuído o dever de implantar tecnologias que evitem a necessidade da revista, como é o caso 

de dispositivos apostos nos produtos e que emitam alarme ao passar por detectores, além de 

câmeras que permitam visualizar um eventual furto. O que se deve evitar é o abuso desse 

poder, não devendo a empresa efetuar qualquer tipo de comportamento que fira a intimidade e 

a moral do empregado. Assim, ordenar que o funcionário tire sua roupa ou permita ser tocado 

intimamente são situações que não devem existir, assim como revistá-lo em local público. 

 

Além disso, a relação contratual entre empregado e empregador pressupõe boa-fé 

de ambas as partes, não havendo porquê existir desconfiança demasiada ao ponto de se fazer 

revistas que sejam desnecessárias. Assim, não obstante o empregador poder exercer seu poder 

de direção e comando, deve pautar seu gerenciamento pelo respeito aos direitos da 

personalidade, inclusive preservando a intimidade dos empregados. 

 

Situação vexatória e violadora desses direitos ocorreu em uma empresa, em Minas 

Gerais, onde, diante da má higiene com que estavam ficando os sanitários femininos das 

funcionárias, estas foram revistadas a fim de que se verificasse quais delas estavam em 

período menstrual, configurando notável dano moral a essas pessoas60. 

_____________ 

60 EMENTA - DANO MORAL - REVISTA ÍNTIMA - A revista pessoal de empregado é admitida como legítima quando a 

fiscalização mais rigorosa se apresente como meio de proteger o patrimônio do empregador, como preservação do mal do que 

tenha a ver com o próprio objeto da atividade econômica empreendida ou com a segurança interna da empresa. Ainda assim, 
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O Enunciado nº 15, da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho 

trouxe a previsão da ilegalidade da revista íntima:  

 

I – REVISTA – ILICITUDE. Toda e qualquer revista, íntima ou não, promovida 

pelo empregador ou seus prepostos em seus empregados e/ou em seus pertences, é 

ilegal, por ofensa aos direitos fundamentais da dignidade e intimidade do 

trabalhador. 

 

A Suprema Corte também tem entendimento semelhante a respeito das 

possibilidades de revistas, como pode ser notado na decisão dada em agravo contra 

inadmissão de recurso extraordinário: 

Quanto ao mérito, tem-se que dano moral constitui lesão de caráter não material ao 

patrimônio moral do indivíduo, integrado por direitos da personalidade (que são, 

basicamente, os direitos à vida, integridade física, liberdade, igualdade, intimidade, 

vida privada, imagem, honra, segurança e propriedade). Nesse contexto, condenar o 

empregador em dano moral, por força de eventual lesão causada ao obreiro, somente 

faz sentido quando se verifica a repercussão do ato praticado pelo empregador na 

imagem, honra, intimidade e vida privada do indivíduo. (...). De outro lado, o 

acórdão recorrido decidiu pela procedência da ação rescisória com base nos 

seguintes fundamentos: (...) A revista em bolsas e sacolas dos funcionários, sem a 

ocorrência de nenhum contato táctil, mas apenas visual daquele que procedeu à 

revista e de forma generalizada, não habilita o Empregado à percepção de 

indenização por dano moral. Ve-se, pois, que não se tratava de revista íntima, na 

acepção legal da palavra, não se traduzindo em ilicitude o procedimento de revistas 

moderadas. (STF - ARE: 734508 DF - DISTRITO FEDERAL 8870074-

20.0950.5.00.00, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

12/02/2015, Data de Publicação: DJe-034 23/02/2015) 

 

Abaixo decisões de Cortes Trabalhistas, que confirmam posicionamentos a 

respeito da revista: 

 

RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014. REVISTA REALIZADA EM BOLSAS E PERTENCES. DOS 

EMPREGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Esta Corte tem 

                                                                                                                                        

 

 

a revista íntima é interditada ao empregador pelo art. 373 A da CLT, disposição que, embora endereçada à mulher, dá 

sintonia analógica à apreensão generalizada de trabalhadores. O zelo do empregador pela higiene das instalações sanitárias 

encontradas nos ambientes de trabalho não constitui fundamento suficiente para autorizar a revista íntima de empregada. 

Mesmo sendo encontradas as referidas instalações sujas de sangue, não se permite ao empregador, ou a seus prepostos, 

proceder à revista pessoal das empregadas, investigando peças íntimas por elas utilizadas, de molde a identificar quem se 

encontrava em período menstrual, objetivando atribuir-lhe responsabilidade pelo mau uso dos banheiros. A conduta patronal 

mais se agrava diante da circunstância de a revista, realizada com a participação de supervisoras, ter contado com a presença 

de outras colegas da autora, restando evidenciada a ofensa à garantia estatuída no inciso X do artigo 5o. da Constituição da 

República, gerando a reparação pelo dano moral. (TRT-3 - RO: 617603 01329-2002-039-03-00-0, Relator: Antonio Fernando 

Guimaraes, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/06/2003 DJMG . Página 15. Boletim: Sim.) 
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entendido que o poder diretivo e fiscalizador do empregador permite a realização de 

revista em bolsas e pertences dos empregados, desde que procedida de forma 

impessoal, geral e sem contato físico ou exposição do funcionário a situação 

humilhante e vexatória. Desse modo, a revista feita exclusivamente nos pertences 

dos empregados não configura, por si só, ato ilícito, sendo indevida a reparação por 

dano moral. No caso dos autos, o Regional não informou a existência de eventual 

abuso de direito, mas apenas concluiu, com base nos fatos narrados, pela existência 

de dano moral, por entender que a prática realizada pela empresa, a princípio e por si 

só, expunha o empregado a situação vexatória e constrangedora, passível de 

reparação. Estando essa conduta amparada pelo poder diretivo da empregadora, à 

vista do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, e se constatando não ter 

havido abuso de direito, deve ser reformada a decisão em que se reconheceu a 

existência de dano moral bem como se condenou a reclamada ao pagamento a ele 

correspondente. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 130320-

13.2015.5.13.0007 , Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de 

Julgamento: 08/06/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/06/2016 ) 

 

REVISTA ÍNTIMA. CONTATO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Esta Corte tem consignado o entendimento de que o poder diretivo e fiscalizador do 

empregador permite, desde que procedido de forma impessoal, geral e sem contato 

físico ou exposição do funcionário a situação humilhante e vexatória, a realização de 

revista visual em bolsas e pertences dos empregados. Assim, o ato de revistar bolsas, 

sacolas e pertences de empregado, de modo geral e impessoal, sem contato físico ou 

exposição de sua intimidade, não se caracteriza como "revista íntima", à luz da 

jurisprudência deste Tribunal, e não ofende, em regra e por si só, os direitos da 

personalidade do trabalhador. Entretanto, nos casos em que há "revista íntima", 

consistente na verificação pessoal com contato físico ou nas hipóteses em que o 

empregado sujeito a essa conduta patronal tenha que expor partes do seu corpo ou 

suas roupas íntimas, há violação da dignidade do trabalhador, circunstância que 

enseja o pagamento de indenização por dano moral. No caso, o Regional consignou 

que "a reclamante, aqui recorrida, fez explicitar em seu interrogatório, que a revista 

era realizada no corpo da empregada, com toques manuais e apalpação", e que foi 

aplicada à ré a revelia, reputando-se, por consequência, verídicos, os fatos alegados 

pela autora. Assim, comprovada a prática de revista íntima pela empresa, tal 

procedimento enseja o ressarcimento moral do empregado. Com efeito, a Corte a 

quo afirmou que a empregadora adotou conduta plenamente invasiva da privacidade 

e intimidade dos seus empregados, submetendo-os a uma situação vexatória e de 

profundo constrangimento, situação incompatível com a dignidade da pessoa 

humana e com a valorização do trabalho, contrariando flagrantemente os princípios 

que regem os contratos de emprego. Nesse contexto, o Regional ao entender pela 

procedência do pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, deu a correta interpretação ao disposto nos artigos 186 e 927 do 

Código Civil, tendo decidido em harmonia com a jurisprudência desta Corte 

superior. Recurso de revista não conhecido. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). No caso dos 

autos, entendeu o Regional que a revista pessoal da empregada, nos moldes em que 

delineado pela prova testemunhal, ou seja, com a exposição de partes do corpo da 

empregada, viola a intimidade da trabalhadora e, por isso, deferiu a indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, à extensão do dano, à culpa e ao aporte financeiro da reclamada - 

pessoa jurídica -, bem como à necessidade de que o valor fixado a título de 

indenização por danos morais atenda à sua função suasória e preventiva, capaz de 

convencer o ofensor a não reiterar sua conduta ilícita, verifica-se que o arbitramento 

do quantum indenizatório, no valor de R$ 10.000,00, não se mostra desproporcional. 

Recurso de revista não conhecido. (RR - 556-36.2014.5.05.0102 , Relator Ministro: 

José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 08/06/2016, 2ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 10/06/2016 ) 
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Atentar contra a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem é atentar contra a 

dignidade humana, contra os direitos de personalidade tão protegidos pela nossa constituição. 

Assim, qualquer ato do empregador que possa violá-los deve ser atacado e reparado. Revistar 

empregados sem causa fundada é uma afronta à moral não só do empregado, mas também da 

coletividade.  

 

Nesse sentido a seguinte decisão do TST: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REVISTA EM 

BOLSAS E MOCHILAS DO EMPREGADO. DANO MORAL. DECISÃO 

DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. Não se olvida que o poder empregatício 

engloba o poder fiscalizatório (ou poder de controle), entendido este como o 

conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo da 

prestação de trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço 

empresarial interno. Medidas como o controle de portaria, as revistas, o circuito 

interno de televisão, o controle de horário e frequência e outras providências 

correlatas são manifestações do poder de controle. Por outro lado, tal poder 

empresarial não é dotado de caráter absoluto, na medida em que há em nosso 

ordenamento jurídico uma série de princípios limitadores da atuação do controle 

empregatício. Nesse sentido, é inquestionável que a Carta Magna de 1988 rejeitou 

condutas fiscalizatórias que agridam a liberdade e dignidade básicas da pessoa 

física do trabalhador, que se chocam, frontalmente, com os princípios 

constitucionais tendentes a assegurar um estado democrático de direito e outras 

regras impositivas inseridas na constituição, tais como a da inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, caput), 

a de que ninguém será submetido (...) a tratamento desumano e degradante (art. 5º, 

III) e a regra geral que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação (art. 5º, x). Todas essas regras criam uma fronteira 

inegável ao exercício das funções fiscalizatórias no contexto empregatício, 

colocando na franca ilegalidade medidas que venham cercear a liberdade e 

dignidade do trabalhador. Há, mesmo na Lei, proibição de revistas íntimas a 

trabalhadoras. Regra que, evidentemente, no que for equânime, também se estende 

aos empregados, por força do art. 5º, caput e I, CF/88 (art. 373-a, VII, CLT). Nesse 

contexto, e sob uma interpretação sistemática e razoável dos preceitos legais e 

constitucionais aplicáveis à hipótese, a revista diária em bolsas e sacolas, por se 

tratar de exposição contínua do empregado a situação constrangedora no ambiente 

de trabalho, que limita sua liberdade e agride sua imagem, caracteriza, por si só, a 

extrapolação daqueles limites impostos ao poder fiscalizatório empresarial, 

mormente quando o empregador possui outras formas de, no caso concreto, 

proteger seu patrimônio contra possíveis violações. Nesse sentido, as empresas, 

como a reclamada, têm plenas condições de utilizar outros instrumentos eficazes 

de controle de seus produtos, como câmeras de filmagens e etiquetas magnéticas. 

Tais procedimentos inibem e evitam a violação do patrimônio da empresa e, ao 

mesmo tempo, preservam a honra e a imagem do trabalhador. No caso dos autos, 

conforme consignado no acórdão proferido pelo TRT de origem, a realização de 

revista nas bolsas dos funcionários é incontroversa. Assim, ainda que não tenha 

havido contato físico, a revista nos pertences do obreiro implicou exposição 

indevida da sua intimidade, razão pela qual ele faz jus a uma indenização por 

danos morais. Não há, portanto, como assegurar o processamento do recurso de 

revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os termos da 

decisão denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de 

instrumento desprovido. (TST AIRR 0027900-92.2013.5.13.0008; Terceira 

Turma; Rel. Min. Maurício Godinho Delgado; DEJT 31.01.2014; Pág. 205) 
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a) Violação de direitos fundamentais específicos – jornada de trabalho 

 

A violação a normas que disciplinam a jornada de trabalho fere o direito à saúde e 

segurança do trabalhador, prejudicando-o por não ter o descanso necessário para recuperação 

do trabalho. O desrespeito à jornada de trabalho pode ser configurada quando não há o 

intervalo necessário entre os turnos de trabalho ou quando o empregado trabalha além das 

horas permitidas por dia ou, ainda, quando não tem o descanso semanal remunerado. Em 

todos esses casos será notório o desgaste físico e mental e, por consequência, a maior 

probabilidade de desenvolvimento de enfermidades pelo trabalhador. Nessas situações não só 

o empregado sofre, mas também quem convive com ele, que é privado de sua presença por 

um período maior de tempo e a sociedade que acaba por arcar com o custo da Seguridade 

Social – que dará assistência ao enfermo – e também com o custo social decorrente da 

desarmonia causada pela exploração do trabalho. 

 

Abaixo, decisões do Tribunal Superior do Trabalho que entendem pelo dano 

moral coletivo nos casos de violação de normas referentes à jornada de trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DESRESPEITO ÀS NORMAS 

CONCERNENTES AO DESCANSO SEMANAL. DIREITO MÍNIMO 

ASSEGURADO AOS TRABALHADORES. OFENSA À ORDEM JURÍDICA. 

DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO. 1. Compreende-se como dano 

moral coletivo a "ofensa a direitos transindividuais, que demanda recomposição", e 

"se traduz, objetivamente, na lesão intolerável à ordem jurídica, que é patrimônio 

jurídico de toda a coletividade, de modo que sua configuração independe de lesão 

subjetiva a cada um dos componentes da coletividade ou mesmo da verificação de 

um sentimento coletivo de desapreço ou repulsa, ou seja, de uma repercussão 

subjetiva específica" (Ac. 1ª Turma, TST-RR-107500-26.2007.509.0513, Rel. 

Ministro Vieira de Mello Filho, publicado no DEJT de 23/09/2011). Assim, em 

última análise, o que interessa para a configuração do dano moral coletivo é a ofensa 

à ordem jurídica, no caso, todo o arcabouço de normas jurídicas erigidas com a 

finalidade de tutela dos direitos mínimos assegurados aos trabalhadores urbanos e 

rurais edificados a partir da matriz constitucional, sobretudo, no Capítulo II do 

Título II da Constituição Federal de 1988 (Direitos Sociais), cujas disposições nada 

mais objetivam que dar efetividade ao fundamento maior no qual se alicerça todo o 

nosso sistema jurídico, de garantir existência digna aos cidadãos a ele submetidos, 

por meio da compatibilização dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 2. 

Na espécie, o desrespeito à legislação concernente ao descanso semanal ofende não 

apenas o direito individual do trabalhador, que se vê coagido a prestar serviços sem 

a observância da periodicidade estipulada pelas normas de proteção, mas também 

das pessoas que com ele mantêm vínculo familiar e pessoal e se veem privadas dessa 

convivência. 3. Contemporaneamente, pela relevância da matéria, compreende-se 

que as limitações da jornada de trabalho, inclusive no que se refere ao descanso 

semanal, inserem-se entre as normas protetivas à saúde e segurança no trabalho, em 

decorrência dos efeitos nefastos causados à saúde física e mental dos trabalhadores 
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sujeitos a jornadas exaustivas, que os expõem com maior potencialidade aos riscos 

de doenças e acidentes de trabalho. 4. A violação dessas normas, portanto, 

transcende o interesse jurídico das pessoas diretamente envolvidas no litígio, para 

atingir, difusamente, toda a universalidade dos trabalhadores que se encontram ao 

abrigo da tutela jurídica. Mais do que isso, seus efeitos se irradiam por toda a 

sociedade, que, além de arcar com o custeio da Seguridade Social, fica exposta a 

toda espécie de risco decorrente do desequilíbrio causado no seu corpo social pela 

exploração do trabalho (art. 1°, incisos III e IV, da Constituição Federal). 

Precedentes. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. Grifo nosso( RR 

- 71-73.2010.5.20.0000 , Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/05/2016) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SAÚDE DOS 

TRABALHADORES. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA RÉ. 

CONCESSÃO DE INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA PARA 

TRABALHADORES EM AMBIENTE ARTIFICIALMENTE FRIO O Ministério 

Público do Trabalho, a teor do artigo 83, inciso III, da Lei Complementar nº 

75/1993, possui legitimidade para "promover a ação civil pública no âmbito da 

Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 

direitos sociais constitucionalmente garantidos", como a saúde dos trabalhadores. 

No caso, o Parquet visa tutelar interesses individuais homogêneos: imposição de 

obrigação de fazer, com efeitos projetados para o futuro, mediante provimento 

jurisdicional de caráter cominatório, consistente na determinação de que a ré 

conceda intervalos de recuperação térmica aos seus empregados. Verifica-se, pois, 

que o Ministério Público do Trabalho, na ação civil pública, não busca a reparação 

individual de bem lesado, mas a tutela de interesses coletivos, precisamente direitos 

individuais homogêneos, com repercussão social. Desse modo, o Tribunal a quo, ao 

reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesses 

individuais homogêneos, em ação civil pública, decidiu em consonância com a 

jurisprudência iterativa, notória e atual da SBDI-1, o que afasta a indicação de 

divergência jurisprudencial e de ofensa aos artigos 129, inciso III, da Constituição 

Federal e 83, inciso III, da Lei Complementar nº 75/93. Agravo de instrumento a que 

se nega provimento. INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA. 

TRABALHO EM AMBIENTES ARTIFICIALMENTE FRIOS EM 

TEMPERATURA INFERIOR À DETERMINADA NO MAPA OFICIAL DO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DIREITO AO INTERVALO 

PREVISTO NO ARTIGO 253 DA CLT. O escopo do legislador, ao instituir o artigo 

253 da CLT, foi conferir uma tutela legal à saúde daquele trabalhador que se 

submete às condições de trabalho previstas no citado dispositivo de lei, justamente 

por estar exposto a uma situação peculiar de trabalho, a qual torna imperiosa a 

necessidade de que o empregado tenha alguns intervalos durante a jornada para que 

sua saúde não venha a ser prejudicada. De uma interpretação sistemática e 

teleológica do artigo 253, caput e parágrafo único, da CLT, conclui-se que, para que 

o empregado faça jus à concessão do intervalo para recuperação térmica, não é 

imperioso que o trabalho seja realizado dentro de recinto de câmara frigorífica, 

bastando que o faça em ambiente artificialmente frio, em que a temperatura é 

inferior à determinada no mapa oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa, 

a propósito, foi a ratio decidendi de vários precedentes desta Corte, nos quais se 

adotou a tese de que o artigo 253 da CLT é aplicável ao empregado que, embora não 

labore no interior de câmaras frigoríficas propriamente ditas, nem movimente 

mercadorias de ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, efetivamente, 

exerce suas atividades em ambientes artificialmente frios, ou seja, em locais que 

apresentem condições similares. Assim, o trabalhador que labora em ambientes 

climatizados artificialmente, sujeito às temperaturas estabelecidas no parágrafo 

único do artigo 253 da CLT, faz jus ao intervalo previsto no caput desse dispositivo. 

O entendimento jurisprudencial desta Corte culminou na edição da Súmula nº 438, 

in verbis: "INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DO EMPREGADO. 

AMBIENTE ARTIFICIALMENTE FRIO. HORAS EXTRAS. ART. 253 DA CLT. 
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APLICAÇÃO ANALÓGICA. O empregado submetido a trabalho contínuo em 

ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, 

ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada 

previsto no caput do art. 253 da CLT". Verifica-se, da Portaria nº 21, de 26/12/1994, 

da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego e do Mapa Oficial do IBGE, que o Estado de Goiás localiza na quarta zona 

climática, sendo considerado artificialmente frio o ambiente com temperatura 

inferior a 12° C (doze graus Celsius). No caso, segundo a perícia, foi constatado que 

"nos setores de desossa, embalagem e tendal as temperaturas são inferiores a 11º C". 

Desse modo, como o Regional decidiu em consonância com a jurisprudência 

sumulada desta Corte, mostra-se impossível a caracterização de ofensa ao artigo 253 

da CLT e a demonstração de divergência jurisprudencial, na esteira da Súmula nº 

333 do TST e do artigo 896, § 8º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento.  DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIR 

NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E MEIO AMBIENTE DOS 

TRABALHADORES. CONCESSÃO DE INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO 

TÉRMICA PARA AQUELES QUE TRABALHAM EM AMBIENTE 

ARTIFICIALMENTE FRIO. LESÃO À COMUNIDADE. O Regional confirmou a 

sentença pela qual a ré foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo, em face de não conceder intervalo para recuperação térmica a todos os seus 

empregados que "trabalham em ambiente artificialmente frio, assim compreendidos 

aqueles cuja temperatura seja inferior a 12ºC". Segundo o Tribunal a quo, a lesão à 

saúde dos empregados também afronta interesses transindividuais, o que acarreta "a 

imposição de sanção ao infrator com o objetivo de inibir a manutenção de práticas 

que levam o trabalhador a uma condição prejudicial à saúde, pois além dos 

empregados, essa situação ofende toda a sociedade e expõe, inclusive, trabalhadores 

que venham a ingressar na empresa no futuro". Registrou o Tribunal a quo que, em 

face do julgamento de inúmeros processos, a ré poderia ter tomado "providências 

preliminares no sentido de providenciar um ambiente para os empregados se 

dirigirem no intervalo de recuperação térmica". O entendimento jurisprudencial 

predominante desta Corte é o de que a prática de atos antijurídicos e o desrespeito às 

normas relativas à saúde do trabalhador, como a não concessão do intervalo para 

recuperação térmica para os que trabalham em ambiente artificialmente frio 

(câmaras frias ou refrigeradas, com temperatura inferior a 12º C), além de causar 

prejuízos individuais aos empregados da ré, afrontou o patrimônio moral coletivo, 

sendo, portanto, responsável pela indenização respectiva, nos termos dos artigos 186 

e 927 do Código Civil. Assim, o Regional, ao confirmar a sentença pela qual a ré foi 

condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo não afrontou os 

citados dispositivos, mas neles se fundamentou. Agravo de instrumento a que se 

nega provimento. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONCESSÃO DE 

INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DOS TRABALHADORES EM 

AMBIENTE ARTIFICIALMENTE FRIO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 

500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) A jurisprudência desta Corte é no sentido 

de que em regra não se admite a majoração ou diminuição do valor da indenização 

por danos morais nesta instância extraordinária, admitindo-a, no entanto, apenas nos 

casos em que a indenização for fixada em valores excessivamente módicos ou 

estratosféricos, o que não é o caso dos autos. A SBDI-1 desta Corte já decidiu, no 

julgamento do E-RR-39900-08.2007.5.06.0016, de relatoria do Ministro Carlos 

Alberto Reis de Paula, publicado no DEJT 9/1/2012, que, quando o valor atribuído 

não for teratológico, deve a instância extraordinária abster-se de arbitrar novo valor 

à indenização. No caso, a ré não concedia o intervalo para recuperação térmica aos 

seus empregados que trabalhavam "em ambiente artificialmente frio", o que é 

previsto no artigo 253 da CLT. O Regional destacou que, em face do julgamento de 

inúmeros outros processos, naquela Corte era quase pacífico o entendimento de que 

o intervalo para recuperação térmica era devido para os empregados em ambiente 

artificialmente frio, "o que poderia ter levado a empresa a tomar providências 

preliminares no sentido de providenciar um ambiente para os empregados se 

dirigirem no intervalo de recuperação térmica". O Tribunal a quo afastou a tese 

defendida pela ré da impossibilidade de parar a produção para evitar contaminação, 

sob o fundamento de que "não é necessária a paralisação conjunta de todos os 
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empregados ao mesmo tempo", podendo a ré "dividir os empregados em grupos, de 

tal sorte que eles possam se revezar nos intervalos, não paralisando a produção". 

Também salientou o Regional que, "se a empresa já proporciona o intervalo para 

aqueles que trabalham em câmaras frigoríficas e na movimentação de mercadorias 

de ambiente quente para frio e vice-versa, por certo já detém o domínio da logística 

necessária para se aplicar, também, àqueles que trabalham em ambientes resfriados". 

Nesse contexto, considerando a extensão dos danos causados, a condição econômica 

do reclamado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, revela-se razoável e 

proporcional o valor fixado pela instância ordinária, no total de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), que compensa adequadamente o dano moral coletivo 

praticado pela ré. Portanto, não se trata de valor excessivo e, muito menos, 

teratológico, única hipótese em que seria cabível a redução pretendida pela ré, nos 

termos da jurisprudência desta Corte. Assim, não há falar em ofensa aos artigos 5º, 

inciso V, da Constituição Federal e 944, caput, do Código Civil. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. REFORMA DA SENTENÇA, PELA QUAL A RÉ FOI 

CONDENADA A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCEDER 

INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA AOS TRABALHADORES EM 

AMBIENTE ARTIFICIALMENTE FRIO), INDEPENDENTEMENTE DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO DA RÉ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO 

CONTROVERTIDA PARA AFASTAR A TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA Nº 

438 DO TST. O Juízo de primeiro havia condenado a ré a cumprir obrigação de 

conceder intervalo para recuperação térmica aos empregados em ambiente 

artificialmente frio, com temperatura inferior a 12ºC, "no prazo de 60 dias, 

independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de 

R$60.000,00". O Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto 

pela ré, para determinar "que o juízo de origem se abstenha de exigir o cumprimento 

da obrigação de fazer, até que tenha operado o trânsito em julgado da sentença" e 

para ampliar "o prazo para cumprimento das obrigações de fazer para 180 dias 

(cento e oitenta dias), após o trânsito em julgado da sentença". Entretanto, a ré, no 

seu recurso ordinário, defendeu a tese de que o cumprimento da obrigação de fazer 

demandaria a alteração de todo o seu complexo industrial, sem expor pretensão à 

exigibilidade da obrigação após o trânsito em julgado da decisão cominatória, mas 

apenas que, mantida sua condenação, "o cumprimento desta obrigação seja 

condicionado à aquisição das autorizações legalmente exigidas por parte das 

autoridades públicas, órgãos do Ministério da Agricultura". Ressalta-se que o 

indeferimento da pretensão de condicionar o cumprimento da obrigação de fazer à 

concessão das referidas licenças acarretava o desprovimento do recurso ordinário da 

ré e não o provimento parcial para fixar marco temporal não pretendido por ela 

nesse recurso. Salienta-se que o Tribunal a quo não se limitou a estender o prazo de 

60 para 180 dias para o cumprimento da obrigação de fazer "independentemente do 

trânsito em julgado", mas foi além, determinando o prazo maior contudo do "trânsito 

em julgado da sentença", quando não houve pedido nesses termos, conforme 

exposto. Por outro lado, impõe registrar que, nesta Corte, de há muito, não mais 

havia dúvidas acerca do direito ao intervalo para recuperação térmica daquele que 

trabalha em câmara resfriada. Exatamente por isso o tema foi objeto dos debates 

realizados na denominada "2ª Semana do TST", no período de 10 a 14 de setembro 

de 2012, tendo os Ministros componentes do Tribunal Pleno desta Corte decidido, 

por meio da Resolução nº 185/2012 (DEJT de 25, 26 e 27 de setembro de 2012), 

editar a Súmula nº 438, de seguinte teor: "INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO 

TÉRMICA DO EMPREGADO. AMBIENTE ARTIFICIALMENTE FRIO. HORAS 

EXTRAS. ART. 253 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. O empregado 

submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do 

parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem 

direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT". Assim, como 

era incontroverso o direito ao intervalo para recuperação térmica do trabalhador em 

ambiente artificialmente frio, não haveria o risco da "alteração de todo o complexo 
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industrial, para se cumprir uma determinação judicial que sequer transitou em 

julgado, se há a possibilidade da decisão ser revertida no TST", como entendeu o 

Regional, para afastar o cumprimento da obrigação da ré de conceder intervalo antes 

do trânsito em julgado. Portanto, em face da inexistência de óbice à concessão da 

tutela antecipada, não se justifica o cumprimento da obrigação somente após o 

trânsito e julgado da sentença cominatória, sendo aplicável o artigo 273 do CPC in 

casu. Dessa forma, com fundamento nos artigos 128, 273 e 460 do CPC, há que 

restabelecer a sentença pela qual a ré foi condenada a cumprir obrigação de fazer 

(conceder intervalo para recuperação térmica aos empregados em ambiente 

artificialmente frio, com temperatura inferior a 12ºC) "no prazo de 60 dias, 

independentemente do trânsito em julgado". Recurso de revista conhecido e provido. 

Grifo nosso. (ARR - 75100-32.2009.5.18.0191 , Relator Ministro: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 15/04/2016) 

 

 

b) Redução à condição análoga a de escravo 

 

O trabalho em condições análogas à de escravo no Brasil existe, principalmente, 

em virtude de uma rede organizada de exploração de trabalhadores que retém, ilicitamente, o 

empregado no local de trabalho em razão de dívidas ilegais e que são justificadas pelo suposto 

custo que eles dão aos empregadores. Essa situação acaba gerando um círculo vicioso e o 

obreiro não consegue mais pagar as dívidas contraídas com a sua contratação, posto que deve 

arcar também com o seu sustento e, inclusive, com o instrumento de trabalho, tudo vendido 

pelos empregadores a preços exorbitantes. São dívidas que se tornam intermináveis, fazendo 

com que o trabalhador fique preso ao trabalho em condições degradantes. 

 

Essas situações atingem, além do próprio trabalhador submetido a condições 

degradantes e análogas a de escravo, a sociedade, que se vê profundamente abalada com o 

desrespeito a dignidade do ser humano, sentindo-se, dessa forma, humilhada e vulnerável, 

razão pela qual se deve reconhecer o dano moral coletivo nessas circunstâncias. 

 

Segundo Francisco Milton Araújo Júnior61: 

 

Com base na análise dos relatórios dos Grupos de Fiscalização Móvel 

supramencionados, verifica-se que as condições degradantes e subumanas a que são 

submetidos os trabalhadores, como a precariedade da alimentação, das condições 

sanitárias e dos alojamentos, efetivamente violam a dignidade e as garantias 

_____________ 

61 ARAÚJO JÚNIOR, Francisco Milton. Dano moral decorrente do trabalho em condição análoga à do escravo: âmbito 

individual e coletivo. Revista IOB: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 17, n. 209, p. 92-110, nov. 2006.  
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constitucionais conferidas ao trabalhador no âmbito individual e coletivo, 

desencadeando, por via de conseqüência, dano moral individualmente no 

trabalhador e coletivamente na sociedade. 

 

Posicionamento semelhante tem o TST: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MULTA PREVISTA 

NO ART. 475-J DO CPC. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO 

TRABALHO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista 

preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de 

instrumento para melhor análise da alegada violação do art. 475-J do CPC. Agravo 

de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINAR DE 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA 

CONFISSÃO DO PREPOSTO. APELO DESFUNDAMENTADO À LUZ DO 

ART. 896 DA CLT. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUTO DE 

INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DATAS RELEVANTES COMO 

LANÇAMENTO DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO OU TÉRMINO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO 

NESTE MOMENTO RECURSAL. SÚMULA 126/TST. 3. MULTA A FAVOR DO 

FAT. RECURSO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DO ARTIGO 896 DA 

CLT. 4. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. EFETIVAÇÃO 

DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS 

RATIFICADOS, RELATIVOS À PESSOA HUMANA E ÀS RELAÇÕES DE 

TRABALHO. TRABALHO DECENTE E COMBATE IMEDIATO E 

PRIORITÁRIO AO TRABALHO FORÇADO E OUTRAS FORMAS 

DEGRADANTES DE TRABALHO. RETENÇÃO DE SALÁRIO DOS 

EMPREGADOS. OIT: CONVENÇÕES 29 E 105; CONSTITUIÇÃO DE 1919; 

DECLARAÇÃO DA FILADÉLFIA DE 1944; DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS E 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO TRABALHO DE 1998. EFETIVIDADE 

JURÍDICA NO PLANO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. ART. 149 DO 

CÓDIGO PENAL. 5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. 

MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

APELO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DO ARTIGO 896 DA 

CLT. O Estado Democrático de Direito envolve a presença não apenas de 

instituições estatais democráticas e inclusivas, realizando a centralidade da pessoa 

humana na ordem jurídica, como também uma sociedade civil com as mesmas 

atribuições, características e deveres, assegurando eficácia jurídica e efetividade real 

aos direitos fundamentais trabalhistas no âmbito privado. Por essa razão, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Organização 

Internacional do Trabalho, por meio de vários de seus documentos normativos 

cardeais (Constituição de 1919; Declaração da Filadélfia de 1944; Declaração de 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998; Convenção 182) 

asseguram, de maneira inarredável, a dignidade da pessoa humana, a valorização do 

trabalho e do emprego, a implementação de trabalho efetivamente decente para os 

seres humanos, a proibição do trabalho forçado e outras formas degradantes de 

trabalho. Nesse quadro, o recurso de revista não preenche os requisitos previstos no 

art. 896 da CLT, pelo que inviável o seu conhecimento. Recurso de revista não 

conhecido nos temas. 7. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. A Dt. 

SBDI-1 do TST, em 26/06/2010, nos autos do processo E-RR 38300-

47.2005.5.01.0052, acerca da aplicabilidade do art. 475-J do CPC, firmou 

entendimento no sentido de que o processo do trabalho deve seguir as normas 

específicas contidas na CLT quanto à execução de suas decisões. Ressalvado o 

posicionamento do Relator, confere-se efetividade à jurisprudência dominante. 

Recurso de revista conhecido e provido no tema. ( RR - 161500-69.2008.5.08.0124 , 
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Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 20/05/2015, 3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015) 

 

 

c) Terceirização ilícita 

 

A terceirização é ilícita quando a contratação é realizada para a atividade-fim da 

empresa, há a subordinação direta do trabalhador terceirizado em relação ao tomador do 

serviço e pessoalidade da força de trabalho, caracterizada pela permanência por um longo 

período do mesmo trabalhador nas mesmas funções, mesmo que através de empresas 

diferentes. 

A terceirização lícita no Brasil é regulada pela Súmula 331, TST, onde estão 

descritas as modalidades, que se dividem em quatro grupos, o trabalho temporário, serviços 

de vigilância, serviços de conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador. 

O primeiro grupo refere-se a situações empresariais que autorizam a contratação 

de trabalho temporário, estando previstas na Lei nº 6.019/74 de forma expressa. São as 

situações de necessidade, decorrente de acréscimo extraordinário de serviços na empresa ou 

de necessidades transitórias de substituição de pessoal regular ou permanente da empresa 

tomadora como as substituições nas férias e na licença maternidade. 

O segundo grupo rege-se pela Lei nº 7.102/83 e trata de serviços de vigilância. A 

Súmula 331, TST, ampliou as situações autorizadoras e trouxe a previsão de que qualquer 

empresa que queira contratar serviço de vigilância mediante empresa especializada poderá 

servir-se do instrumento jurídico da terceirização. 

O terceiro grupo abarca as atividades de conservação e limpeza como os serviços 

de faxina, copeira, jardinagem. 

O quarto grupo diz respeito aos serviços especializados ligados a atividade-meio 

do tomador, podendo ser qualquer atividade que não se enquadre na atividade-fim da empresa 

contratante.  
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Verificada a ocorrência fora das situações autorizadoras da terceirização, constata-

se a sua ilicitude e o dano não só ao trabalhador, mas também aos princípios contitucionais e 

regras essenciais que regem a utilização da força do trabalho no País. 

Abaixo, decisão do TST a respeito da terceirização ilícita: 

A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CLÍNICA RENASCENÇA 

S.A. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ART. 

896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO 

DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE REVISTA. 1. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. 2. COOPERATIVAS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. 

ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, 

da CLT, incluído pela Lei n. 13.015/14, a transcrição dos fundamentos em que 

se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência 

formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência 

legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da 

matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência 

desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de 

revista. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. B) RECURSO DE 

REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO INTERPOSTO 

ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. FRAUDE 

NA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE FALSAS 

COOPERATIVAS DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

COLETIVO. No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu, em síntese, a 

fraude cometida pela Reclamada em virtude de terceirização de sua atividade-

fim e contratação de cooperativa fraudulenta. O fenômeno da terceirização traz 

graves desajustes em contraponto aos clássicos objetivos tutelares e 

redistributivos que sempre caracterizaram o Direito do Trabalho. Nesse sentido, 

cabe aos operadores do ramo justrabalhista submeter o processo sociojurídico 

da terceirização às direções essenciais do Direito do Trabalho, de modo a não 

propiciar que ele se transforme na antítese dos princípios, institutos e regras 

que sempre foram a marca civilizatória e distintiva desse ramo jurídico no 

contexto da cultura ocidental. Destaque-se que a Constituição Federal de 1988 

traz limites claros ao processo de terceirização laborativa na economia e na 

sociedade, embora não faça, evidentemente - como não caberia -, regulação 

específica do fenômeno. Os limites da Carta Magna ao processo terceirizante 

situam-se no sentido de seu conjunto normativo, quer nos princípios, quer nas 

regras assecuratórios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da 

valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, III, combinado 

com art. 170, caput), da busca da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I), do objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais (art. 3º, III), da busca da promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação (art. 3º, IV). Note-se que, na audiência pública sobre o 

tema, realizada no TST na primeira semana de outubro de 2011, ficou claro que 

a terceirização, se realizada sem limitações, provoca inevitável rebaixamento 

nas condições de trabalho, quer economicamente, quer no tocante ao meio 

ambiente do trabalho, devendo ser acentuado o acerto da Súmula 331, I e III, 

do TST. Tais fundamentos (art. 1º, caput) e também objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (art. 3º, caput), encouraçados em princípios e 

regras constitucionais, todos com inquestionável natureza e força normativa, 

contingenciam fórmulas surgidas na economia e na sociedade de exercício de 
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poder sobre pessoas humanas e de utilização de sua potencialidade laborativa. 

A partir desse decidido contexto principiológico e normativo é que a 

Constituição estabelece os princípios gerais da atividade econômica (Capítulo I 

do Título VII), fundando-a na valorização do trabalho e da livre iniciativa, 

tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social (caput do art. 170). Por essa razão é que, entre esses princípios, 

destacam-se a função social da propriedade (art. 170, III), a redução das 

desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a busca do pleno emprego (art. 

170, VIII). Na mesma linha de coerência, a Carta Máxima estabelece a 

disposição geral da ordem social (Capítulo I do Título VIII), enfatizando que 

esta tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 

justiça sociais (art. 193). Nessa moldura lógica e sistemática da Constituição, 

não cabem fórmulas de utilização do trabalho que esgarcem o patamar 

civilizatório mínimo instituído pela ordem jurídica constitucional e legal do 

País, reduzindo a valorização do trabalho e do emprego, exacerbando a 

desigualdade social entre os trabalhadores e entre este e os detentores da livre 

iniciativa, instituindo formas novas e incontroláveis de discriminação, 

frustrando o objetivo cardeal de busca do bem-estar e justiça sociais. Para a 

Constituição, em consequência, a terceirização sem peias, sem limites, não é 

compatível com a ordem jurídica brasileira. As fronteiras encontradas pela 

experiência jurisprudencial cuidadosa e equilibrada para a prática empresarial 

terceirizante, mantendo esse processo disruptivo dentro de situações 

manifestamente delimitadas, atende ao piso intransponível do comando 

normativo constitucional. Nessa linha, posiciona-se a Súmula 331 do TST, não 

considerando válidas práticas terceirizantes fora de quatro hipóteses: trabalho 

temporário (Lei n. 6.010/1974); serviços de vigilância especializada (Lei n. 

7.102/1983); serviços de conservação e limpeza (Súmula 331, III); serviços 

ligados à atividade-meio do tomador (Súmula 331, III). Portanto, a utilização 

da terceirização ilícita implica afronta aos princípios e regras essenciais que 

regem a utilização da força do trabalho no País. Nesse sentido, o fenômeno 

extrapola o universo dos trabalhadores diretamente contratados de forma 

irregular para produzir impacto no universo social mais amplo, atingindo uma 

gama expressiva de pessoas e comunidades circundantes à vida e espaço 

laborativos. A lesão extrapola os interesses dos trabalhadores irregularmente 

terceirizados pela CLÍNICA RENASCENÇA para alcançar os trabalhadores 

em caráter amplo, genérico e massivo. Nesse contexto, configura-se o dano 

moral coletivo. Recurso de revista conhecido e provido. Grifo nosso ( ARR - 

549-63.2010.5.20.0006 , Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de 

Julgamento: 18/11/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/11/2015). 

 

 

d) Cumprimento das cotas para pessoas com deficiência 

 

Embora a Constituição Federal tenha previsto algumas proteções à pessoa 

portadora de deficiência, a regulamentação da reserva de percentual de trabalhadores de uma 

empresa para pessoas com deficiência só se deu em 1991, com a Lei 8.213. Essa lei prevê que 

a empresa que tenha 100 (cem) ou mais empregados deverá preencher de 2% a 5% por cento 

dos seus cargos, com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência 

habilitadas62. 

_____________ 

62 Lei nº 8.213/1991 : Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 

cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 

habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 

II - de 201 a 500......................................................................................................3%;  
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É, assim, obrigatória a contratação de pessoas portadoras de deficiência ou 

beneficiárias reabilitadas, independentemente do tipo de deficiência ou de reabilitação. 

 

Consoante o  Decreto 3.298/1999 a deficiência pode ser considerada como toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para 

o ser humano. 

 

Quando o estabelecimento enquadrado nas situações previstas pela norma 

supracitada não faz a contratação necessária da pessoa com deficiência, ele acaba por 

descumprir não só a legislação específica, mas também a norma garantidora do princípio da 

igualdade material e da não discriminação das pessoas portadoras de necessidades especiais, 

deixando de cumprir sua função social, motivo pelo qual lesa o trabalhador, que é excluído da 

sociedade, e toda a coletividade. 

 

Nesse sentido, decisão do TST: 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ -  

CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU 

REABILITADOS - PREENCHIMENTO DAS VAGAS - RESPONSABILIDADE 

DA RECLAMADA. Nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91, as empresas com 

mais de 100 empregados devem reservar vagas para os portadores de necessidades 

especiais e os reabilitados. O injustificado descumprimento da referida norma legal 

autoriza a imposição da obrigação de contratar pessoas com deficiência ou 

reabilitados para o preenchimento da quota legal. Na hipótese, o Tribunal Regional, 

com base nos fatos e provas da causa, deixou claro que o descumprimento da cota 

ocorreu por culpa da reclamada, pois exigia formação, experiência e requisitos além 

dos necessários para o desempenho da função e limitava o acesso às vagas apenas a 

determinado grupo de deficientes. É inadmissível o recurso de revista quando 

necessário o reexame dos fatos e provas da causa para o acolhimento da pretensão 

recursal. Incide a Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento da ré desprovido. 

RECURSO DE REVISTA DO PARQUET - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -  DANO 

IMATERIAL COLETIVO - NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - OFENSA A DIREITO 

DIFUSO - DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE MATERIAL -

 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. A Constituição 

                                                                                                                                        

 

 

III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%.  

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/rotinatrab_deficiencia.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto3298_1999.htm
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Federal de 1988 reconhece a necessidade de reparação da coletividade, quando 

atingidos, por meio de conduta ilícita, valores assentados na Carta de 1988 e que 

detém titularidade transindividual. É imperativa a afirmação do direito à reparação 

por dano imaterial coletivo, que, de forma tecnicamente inadequada, vem sendo 

denominado dano moral coletivo. Os pressupostos para o reconhecimento da 

responsabilidade em razão dessa espécie de dano são diversos da reparação moral 

individual. Nesse contexto, incabível perquirir, na conduta da ré no caso concreto, a 

existência de incômodo moral com gravidade suficiente a atingir não apenas o 

patrimônio jurídico dos trabalhadores envolvidos, mas o patrimônio de toda a 

coletividade. A coletividade é tida por ofendida, imaterialmente, a partir da 

gravidade do fato objetivo da violação da ordem jurídica. Assim, verificado nos 

autos que a ré resistiu em cumprir a cota de portadores de deficiência prevista no art. 

93 da Lei nº 8.213/91, descumprindo, injustificadamente, norma garantidora do 

princípio da igualdade material e da não discriminação das pessoas portadoras de 

necessidades especiais e, por conseguinte, furtando-se à concretização de sua função 

social, é devida a reparação da coletividade pela ofensa aos valores constitucionais 

fundamentais. Recurso de revista do Ministério Público do Trabalho conhecido e 

provido. (ARR - 125-67.2011.5.03.0003 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, Data de Julgamento: 27/04/2016, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

29/04/2016) 

 

 

4.3 Da reparação do dano moral coletivo 

 

A responsabilização do dano moral foi uma grande conquista para o sistema 

jurídico brasileiro, demonstrando a efetiva preocupação do Estado em reprimir e prevenir 

lesões a direitos fundamentais, como o são os direitos coletivos. Deveras, antes da 

Constituição Cidadã, reparar um dano que afetasse moralmente uma coletividade era quase 

inimaginável, pois o próprio dano moral dificilmente era reconhecido. Pontes de Miranda63 já 

se mostrava, àquela época, surpreso com o não reconhecimento do instituto: 

 

Não compreendemos como se possa sustentar a absoluta irreparabilidade do dano 

moral. Nos próprios danos à propriedade, há elemento imaterial, que não se 

confunde com o valor imaterial do dano. Que mal-entendida justiça é essa que dá 

valor ao dano imaterial ligado ai material e não dá ao dano imaterial sozinho? Além 

disso, o mais vulgarizado fundamento para se não conceder a reparação do dano 

imaterial é o de que não seria completo o ressarcimento. Mas não é justo, como bem 

ponderava Josef Kohler, que nada se dê, somente por não se poder dar o exato. 
 

Dessa forma, durante muito tempo, diversas injustiças foram cometidas pela 

inexistência da reparação do dano moral. A justificativa era a mesma em todos os casos, não 

havia como se reparar algo que não tivesse um caráter patrimonial, isto é, não era possível, 

tampouco ético, valorar a dor e o sofrimento. 

 

_____________ 

63 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson, op. cit, loc. cit.. 
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Diversos foram os doutrinadores que se opuseram à ideia de que o dano moral 

poderia ser indenizável, sendo que os argumentos eram no sentido da impossibilidade de se 

valorar e quantificar a dor.  Para Friedrich Savigny64, “bens ideais encontravam-se fora do 

comércio, sendo inconcebível tornarem-se objeto de obrigação jurídica”.           

 

Com efeito, mensurar e quantificar o sofrimento é algo bastante improvável de ser 

alcançado face o seu caráter subjetivo e variável, porém negar sua reparação é voltar no 

tempo e não reconhecer a existência da dignidade humana. 

 

4.3.1 Considerações iniciais 

 

O termo reparação pode ser visto em um sentido amplo, sendo didático subdividi-

lo para melhor compreensão dos conceitos a ele vinculados. Para Helio Tornaghi65:  

 

A mais singela forma de composição do dano é a restituição da coisa. Quando a 

diminuição patrimonial consiste na privação de um objeto, como no furto ou na 

apropriação indébita, o primeiro modo de restaurar a situação do lesado é repor em 

suas mãos a res furtiva. O direito positivo brasileiro regula a restituição: CPP, arts. 

119 e 120; Código Civil, art. 952. Entretanto, a mera restituição da coisa não cobre 

todo o dano, pois é de rigor ressarcir o dano por inteiro. O ressarcimento é o 

pagamento do dano patrimonial sofrido, de todo o dano, abrangendo o prejuízo 

emergente e o lucro cessante. Quando não é possível ressarcir o dano por ter ele 

caráter patrimonial, fala-se de reparação. Trata-se de uma compensação, que serve 

para reparar o dano, para confortar a dor resultante da ofensa. A reparação ocorre, 

especialmente, no caso de dano moral, vale dizer, de dano que não acarreta nem 

direta nem indiretamente qualquer prejuízo patrimonial. O ressarcimento e a 

reparação têm cabimento no caso de ato ilícito. Se o dano decorre de ato lícito, não 

há falar nem num nem noutro, mas em indenização. A indenização é o meio de 

compensar o dano decorrente do ato lícito do Estado, por exemplo, quando 

desapropria o imóvel de particular. É indenização a importância paga pelo segurador 

ao segurado, em caso de sinistro. É também indenização o pagamento efetuado pelo 

empregador ao empregado, em caso de despedida arbitrária ou sem justa causa 

(CLT, arts. 477 e 478; Constituição, art. 7º, inciso I). O Código de Processo Penal 

emprega a palavra indenização no art. 630 com inteira propriedade. Em caso de ser 

provido o recurso de revisão, surge a evidência do erro judiciário cometido pela 

sentença recorrida. O tribunal poderá reconhecer o direito a uma justa indenização 

pelos prejuízos sofridos. Não se pode admitir que o ato do juiz ao condenar, fosse 

ilícito. O Estado não deve ressarcimento nem reparação, mas a lei permite que se 

conceda uma indenização. A nomenclatura em alemão enseja um perfeito 

entendimento dessas distinções. O dano patrimonial direto é composto pela 

_____________ 

64 REPRESAS, Félix Trigo apud MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, 2014, op. cit, p. 75. 
65 TORNAGHI, Hélio apud ROMITA, Arion Sayão. Dano Moral Coletivo. Rev. TST, Brasília, vol. 73, no 2, abr/jun 2007. 

Disponível em: < http://www.tst.jus.br/documents/1295387/1312860/3.+Dano+moral+coletivo>. Acesso em: Acesso em: 13 

de maio de 2016. p. 79-80. 
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Schadenersatz. Schade ou Schaden significa dano, prejuízo; Ersatz quer dizer 

substituição, compensação, reembolso. É o que ocorre no dano patrimonial direto: 

restauração do dano, isto é, ressarcimento. Quando se trata de dano patrimonial 

indireto, fala-se em Busse, pois está em jogo um prejuízo material estimável em 

dinheiro, ocorrido em consequência de inibição produzida pela dor. Por exemplo, 

quando alguém, inibido pela dor da injúria, deixa de dar um curso para o qual 

estivesse contratado. Schmerzensgeld é a compensação pela dor sofrida, reparação 

do dano moral. Schmerz significa dor e Geld, dinheiro: reparação é o dinheiro da 

dor, pretium doloris.  

 

No entanto, não há, na legislação brasileira, qualquer tipo de diferenciação 

conceitual entre os vocábulos supracitados, tendo o artigo 927, do Código Civil, previsto a 

obrigação de reparação em casos de dano, não diferenciando este último também. Já em outro 

momento – Capítulo I do Título IX, que dispõe sobre a responsabilidade civil – traz a 

referência à palavra indenizar. Nota-se, assim, não haver uma clara distinção entre os termos 

utilizados, motivo pelo qual torna-se irrelevante se prender puramente a esses conceitos.  

 

Pois bem. A reparação tem como finalidade compensar a vítima pelo dano 

sofrido, punir o agente que praticou o dano, de forma que ele não cometa novamente a mesma 

conduta, e educar a sociedade, mostrando que condutas que importem em danos não serão 

socialmente aceitas. Neste ponto, cabe ressaltar a dificuldade em se reparar o dano causado a 

uma coletividade ante a dificuldade de identificar as pessoas lesadas. 

 

Deve-se, então, considerar a extensão do dano, mesmo que numa aferição 

potencial, para que a reparação seja realizada de modo eficaz, ou seja, caso o dano seja contra 

um determinado grupo religioso e praticado em uma estação de rádio em um determinado 

horário que tenha bastante espectadores, as questões que ensejem uma eventual defesa ou 

resposta deverá levar em conta todas essas questões de audiência e horário, de modo que a 

reparação seja eficiente. 

 

A necessidade de se reparar o dano moral coletivo se apresenta em virtude da 

grande relevância dos direitos coletivos e difusos. Ao tempo em que surgiram, criou-se a 

necessidade de também salvaguardá-los de violações que, por ventura, ocorressem. No 

entanto, com a dificuldade que a doutrina e a jurisprudência encontraram para reconhecer, 

efetivamente, o instituto em sua modalidade coletiva, diversos foram os danos sofridos por 

grupos e categorias. Em razão da débil defesa que esses direitos tinham, tornava-se fácil lesá-

los. Ao longo da evolução legislativa e do entendimento jurisprudencial, entendeu-se no 
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sentido da devida reparação de danos que afetassem ou prejudicassem a coletividade em sua 

moral e em seu bem-estar.  

 

Lesar a coletividade era, para muitos, uma das consequências de seus interesses 

particulares. Um empregador que não cumprisse com as normas de saúde e segurança no 

trabalho estaria economizando recursos e atendendo seus próprios interesses, todavia, estaria 

lesando todo um grupo, prejudicando-os tanto física quanto psiquicamente, não devendo o seu 

comportamento, portanto, ser acolhido pela sociedade e mantido inerte. 

 

A reparação, nessa monta, torna-se instrumento essencial para eliminar ou, ao 

menos, minimizar os danos que agentes irresponsáveis venham causar à coletividade, devendo 

essa reparação ocorrer na forma de indenização, com desembolso de valores que, além de 

tentarem compensar o dano, sirvam de sanção para o praticante da conduta danosa, afim 

persuadi-lo a não mais cometer os mesmos erros. 

 

4.3.2 A valoração do dano 

 

A reparação do dano moral coletivo, como dito anteriormente, deve ocorrer 

através de indenização, isto é, do desembolso de valor, pelo agente ofensor, apto a compensar 

o dano causado e também a influenciá-lo a não mais cometer condutas semelhantes, tendo 

uma função sancionatória e socioeducativa. 

 

Para Xisto Tiago de Medeiros Neto66, alguns aspectos devem ser considerados 

para que se quantifique o valor da condenação por dano moral coletivo, quais sejam, “a 

natureza, a gravidade e a repercussão da lesão; a situação econômica do ofensor; o proveito 

obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo e a reincidência, o grau de 

reprovabilidade social da conduta adotada”. 

 

Sintetizando cada um desses aspectos, conforme explanado pelo autor, tem-se que 

na natureza, gravidade e repercussão da lesão deve-se considerar a relevância do interesse 

lesado, o valor que representa para a sociedade e a extensão dos efeitos quanto ao espaço e 

_____________ 

66 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, 2014, op. cit, p. 97-98. 
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quanto ao tempo; na situação econômica do ofensor ressalta-se a necessidade de se averiguar, 

objetivamente, a condição financeira do ofensor, impondo valores que sejam eficazes do 

ponto de vista sancionatório, de modo a desestimular a prática do ato ofensivo; no aspecto do 

proveito obtido com a conduta ilícita deve-se apurar eventuais benefícios auferidos com a 

conduta geradora do dano, demonstrando a presença de motivação para a prática do ato, 

devendo ser contabilizado no valor da indenização, bem como apurar se a conduta é prática 

reiterado do agente; quando se afere o grau da culpa ou do dolo e a reincidência, a conduta 

dolosa ou com culpa grave deve ser considerada para efeitos de majoração do valor a ser 

imposto para fins de indenização, assim como, a reincidência ou prática contínua no tempo, 

mostrando o desrespeito às normas do sistema jurídico e devendo, portanto, ser reprimida 

também com um aumento dos valores; por fim, analisando o grau de reprovabilidade social da 

conduta adotada, deve-se adotar o senso comum, o desrespeito aos valores fundamentais da 

coletividade, a ser mensurado pelo órgão judicial. 

 

É necessário que a decisão judicial aponte corretamente os motivos que levaram 

ao convencimento da ocorrência do dano moral coletivo, elencando os critérios utilizados para 

fixação dos valores, de modo a respeitar os princípios do devido processo legal e da 

razoabilidade. 

 

4.3.3 Destinação do valor da condenação 

 

A Lei nº 7.347/1985, a LACP, em seu artigo 13, previu a destinação do valor 

obtido em condenações por danos a um fundo – o Fundo de Defesa de Direitos Difusos - 

mantido pelo Poder Executivo e gerido por um Conselho Federal ou Estadual e com a 

participação do Ministério Público67. Esse fundo foi criado com a intenção de utilizar os 

valores arrecadados para reparação dos bens que foram lesados. Como em uma ação de 

natureza coletiva não é possível identificar, individualmente, as vítimas do dano, utilizar-se-ia 

uma forma de reparação para os interesses da coletividade. 

 

_____________ 

67 Lei nº 7.347/1985: 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.  
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O valor oriundo da condenação tem como fim, sobretudo, a sanção do ofensor e, 

após, a compensação pelo dano sofrido pela coletividade. Não se trata de uma compensação 

em que necessariamente se restabelece um bem material, mas, além disso, a utilização do 

dinheiro para algo que traga benefícios coletivos. 

 

A regulamentação desse fundo – através do Decreto Federal nº 1.306/1994 e Lei 

nº 9.008/1995 – possibilitou uma melhor disposição dos recursos para áreas correlatas aos 

interesses transindividuais, pois trouxe a previsão de destinação dos valores para eventos 

educativos e informativos relacionados com a natureza do dano68. 

 

Não obstante a real importância da criação desse fundo, a área trabalhista teve a 

instituição de um outro fundo, mais especializado e voltado especificamente para destinação 

de valores oriundos de condenação nessa seara – o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. 

Esse fundo, criado pela Lei nº 7.998/1990, objetivou custear o Seguro-Desemprego, o abono 

salarial e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico. 

 

No entanto, houveram críticas contra a adequação do FAT para figurar como 

destinatário de valores da condenação em dano moral coletivo, pois para Marcos Antônio 

Ferreira Almeida69 “O Ministério Público do Trabalho não possui assento no Conselho 

Deliberativo do FAT, o que o distancia do fundo idealizado pela LACP, a exigir a presença 

de representantes do Parquet como forma de assegurar a efetiva fiscalização da aplicação de 

seus recursos.” Outra crítica de Almeida é no sentido de que deve haver uma certa cautela 

quanto ao objetivo do fundo, para que ele realmente reconstitua ou restaure o bem coletivo 

ofendido. Por fim, o autor ainda cita o fato de haver relatórios de gestão do FAT que 

demonstram a destinação de demandas coletivas para outros fins que não o benefício da 

coletividade diretamente lesada. 

 

_____________ 

68 Lei nº 9.008/1995:  Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal 

Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD). 

  § 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, 

científicos e na edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, 

bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas 

mencionadas no § 1º deste artigo. 
69 ALMEIDA, Marcos Antônio Ferreira apud MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, 2014, op. cit, p. 220. 
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4.3.4 Responsáveis pela reparação 

 

Por se tratar o dano moral coletivo de responsabilidade objetiva, que independe de 

culpa, a reparação deverá ser feita pelo agente que cometeu o ato ilícito ou a conduta danosa. 

O agente poderá ser tanto pessoa física quanto jurídica, além da possibilidade de entes 

despersonalizados também serem responsabilizados, como o espólio e o condomínio. 

 

Dessa forma, uma empresa que contribua para a ocorrência de um dano ambiental, 

será por ele responsabilizada, devendo ser observados todos os critérios anteriormente 

expostos, como a gravidade, a reincidência, dentre outros. Igualmente, um indivíduo que lese 

um grupo de trabalhadores, agredindo-os moralmente em razão de sua raça, será também 

punido pelo dano cometido. O fato é que aquele que cometer um dano moral contra uma 

coletividade será responsabilizado independentemente de sua culpa latu sensu. 

 

No entanto, existem situações que um indivíduo responderá em nome de um 

terceiro, ou seja, mesmo que não tenha cometido o dano, será por ele responsabilizado. São os 

casos de lesões cometidas por menores, incapazes, empregados e outros casos trazidos pelo 

Código Civil70. Nessas situações, o sujeito responsável responderá pelo dano e, 

posteriormente, poderá cobrar do verdadeiro agente causador da lesão, caso haja culpa, como 

é o caso da relação empregado-empregador. Exclui-se dessa possibilidade as relações de 

descendência e os incapazes, pois contra eles não será possível regressar. 

 

A pessoa jurídica de direito público também pode ser responsabilizada pelo dano 

moral coletivo face a conduta por ela praticada. E, nesse ponto, a própria Constituição Federal 

trouxe a previsão, dispondo, além da proteção e reparação ao dano, sobre a responsabilidade 

que os entes públicos e os terceiros que atuem na prestação de serviços público terão ao 

_____________ 

70 Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-

lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, 

não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou 

em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, 

pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 
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causarem danos a terceiros71. Nota-se, assim, a concreta preocupação constitucional em 

autorizar a reparação de forma integral quando a administração pública lesar qualquer 

interesse difuso ou coletivo. 

 

A responsabilidade do ente público, como já observado, decorre unicamente da 

ocorrência de uma conduta, um dano e um nexo causal entre eles, não necessitando da 

comprovação do elemento culpa em sentido amplo. É a responsabilidade objetiva, derivada da 

teoria do risco administrativo, e que será aplicada ainda que o agente estatal não tenha agido 

com o dolo ou a culpa em sentido estrito. Caso esses elementos tenham estado presentes na 

conduta do agente, o Estado poderá se voltar contra ele, posteriormente, em ação de regresso. 

Mas antes deverá reparar o dano causado a terceiro. Esse risco imposto ao Estado decorre da 

diferença de posição entre ele e os seus administrados, que estarão sujeitos a eventuais danos 

que a própria atividades pública pode causar. 

 

Maria Celina Bodin de Moraes72 manifestou sua crítica ao diploma civilista que, 

ao prever a hipótese de responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, restringiu-se à 

interna, omitindo as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, o 

que levaria o lesado a buscar a responsabilização somente do ente público, limitando seu 

direito de haver uma reparação de quem efetivamente o lesou. Apesar da omissão legislativa, 

não há que se obrigar a vítima a buscar reparação diretamente nos cofres públicos. 

 

O Supremo Tribunal Federal tem reiterados entendimentos no sentida da 

responsabilidade objetiva do ente público, como o seguinte julgado73:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA 

INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – 

TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – FATO DANOSO (MORTE) 

RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL 

PÚBLICO (OU MANTIDO PELO PODER PÚBLICO) DANOS MORAIS – 

RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO . - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o 

_____________ 

71 CF: Art. 37 (...) 

            § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 
72 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de, 2012, op. cit, p. 229. 
73 STF - ARE: 804147 PE, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/06/2014,  Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014. 
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perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a 

alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o 

comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a 

oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que 

tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 

independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência 

de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão 

do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à 

responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos 

primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus 

agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes . - 

Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento 

da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de 

indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido. 

 

Cabe ressaltar que a parcela oriunda de eventual condenação de ente público, 

ainda que seja retirada do orçamento público, será destinada a realização dos interesses e 

direitos da coletividade afetada pelo dano, e será, sobretudo, promovida a necessária sanção e 

consequente prevenção de novos atos antijurídicos. O argumento de que o valor da 

condenação imposta retornaria ao orçamento e o ente público seria beneficiado não procede, 

pois o valor não iria para o conjunto de recursos públicos de entidades estatais e, sim, para os 

fundos já citados, criados com a finalidade de gerenciar recursos oriundo de condenações por 

danos, quais sejam, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos e O Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, tendo sua aplicação vinculada ao previsto na lei de criação, além da aplicação 

direta em atividades que beneficiem uma coletividade. 

 

O dano moral coletivo ainda pode ser cometido por uma ou mais pessoas físicas 

ou jurídicas, devendo, caso contribuam para o evento, serem responsabilizadas 

solidariamente, consoante disposição do artigo 942, do Código Civil74. A ação poderá ser 

proposta contra qualquer dos sujeitos que tenham contribuído para o dano ou contra todos 

eles, de forma a possibilitar a punição daquele que tenha violado um direito fundamental e de 

caráter coletivo. 

 

Situação exemplar da solidariedade passiva em ação de dano moral coletivo nas 

relações de trabalho ocorre nos casos inobservância das normas de saúde e segurança dos 

trabalhadores por empresas terceirizadas, em que tanto estas como a tomadora dos serviços 

respondem solidariamente pelo dano coletivo. O fato dessa última transferir a execução dos 

_____________ 

74 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; 

e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. 
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serviços por ela contratados não a exime de assegurar que a empresa cumpra as normas e, 

portanto, de figurar no polo passivo de forma solidária caso ocorra um dano. Desse modo, a 

tomadora ao terceirar uma atividade não deve transferir toda a sua responsabilidade, mas sim, 

atuar como uma parceira, zelando pela observação das normas e contribuindo para garantir 

um meio ambiente de trabalho em condições dignas e seguras. 

 

Outra situação é a do trabalho escravo, em que o proprietário do imóvel onde os 

trabalhadores são explorados, aqueles que contribuem para a permanência da infração como o 

agente que os transporta e terceiros que utilizam a mão de obra respondem igualmente pelo 

dano. 

 

Salienta-se que a responsabilidade aqui referida não deve ser confundida com a 

responsabilidade de que trata a Súmula nº 331 do TST. Nesse enunciado se prevê a 

possibilidade responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços em ações em que se 

discuta verbas salarias, ao passo que a reparação por dano moral coletivo em situações de 

meio ambiente laboral deficiente relaciona-se à proteção de direitos referentes à dignidade 

humana, à vida. 

 

As decisões das cortes trabalhistas caminham no sentido da responsabilidade 

solidária entre o tomador de serviços e o prestador de serviços, em sede de terceirização, nas 

situações que configurem condições de trabalho degradantes:  

 

DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO EM 

CONDIÇÕES DEGRADANTES. TERCEIRIZAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. 

CONDUTA RELEVANTEMENTE OFENSIVA A DIREITOS DA 

COLETIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1) A livre iniciativa é fundamento 

do Estado Democrático de Direito, e sua coexistência com o valor social do 

trabalho, no inciso IV, do art. 1º, da Constituição, revela que a atuação da empresa 

deve ser norteada pela finalidade social, pois o lucro não é um fim em si mesmo ou 

bem que se possa alcançar abstratamente, uma vez que, como todas as coisas 

humanas, deve retirar a sua matéria da sociedade, que institui a convivência entre os 

homens e orienta-se pela realização do progresso e bem estar da coletividade. 2) O 

contrato de terceirização não ocasiona a isenção da responsabilidade da empresa que 

transfere a atividade de que necessita para expandir a sua prestação de serviços, pois 

se a redução de custos permite a ampliação de seus investimentos, ela não pode 

excluir a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nem retirar a obrigação 

constitucional de cumprir com a sua destinação social. 3) Comprovada nos autos a 

conduta relevantemente ofensiva a direitos da coletividade, bem como ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, deve ser parcialmente deferida a indenização por 

dano moral coletivo postulada pelo Ministério Público do Trabalho, a ser revertida 

em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos previstos nos arts. 13 da 
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Lei 7.347/85, e 11, V, da Lei 7.998/90. (TRT-1 - RO: 00679007620045010302 RJ, 

Relator: Rogerio Lucas Martins, Data de Julgamento: 08/07/2015,  Sétima Turma, 

Data de Publicação: 16/07/2015) 

 

Em tempo, a conjunção da previsão constitucional de responsabilidade de agentes 

infratores pelo dano causado ao meio ambiente, bem como a aplicação da responsabilidade 

solidária na ação popular - que funciona na defesa dos mesmos interesses difusos e coletivos, 

deixa clara a aplicabilidade do princípio da solidariedade a agentes que causem dano moral 

coletivo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O dano moral coletivo, dada a sua relevância no mundo jurídico, é 

responsabilizado de forma objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa na 

conduta do agente causador do dano. Como ofensa que é aos direitos de personalidade, o dano 

moral atinge a dignidade da pessoa humana, não podendo ser entendido meramente como a 

dor e o sofrimento sentido pela vítima, ainda que esses sentimentos decorram da lesão 

causada. A ofensa à moral do indivíduo perpassa a esfera individual, repercutindo também em 

quem convive com a pessoa ofendida, como o dano em ricochete. São famílias que se tornam 

vítimas da maldade e do desrespeito alheio. 

 

Em razão do conflito de interesses existente entre empregado e empregador, o 

dano moral se viralizou na seara laboral, sendo recorrente na justiça trabalhista as demandas 

que envolvam o instituto. Com efeito, a dependência econômica que o empregado tem em 

relação ao empregador torna-o vulnerável aos anseios deste último que, muitas vezes, prima 

somente pelo lucro empresarial, se esquecendo de que é a sua mão de obra a responsável 

pelos seus ganhos. Não há um reconhecimento tampouco a valorização necessária em o 

trabalhador deve ter. Lamentavelmente, algumas pessoas são incapazes de enxergar o prejuízo 

que a violação de determinadas normas pode causar a alguém, não há uma reflexão do mal 

causado a outrem, o que se busca é tão somente o crescimento econômico e financeiro às 

custas de lesões a direitos de terceiros. 

 

 O problema se torna ainda maior quando o dano moral é contra diversas pessoas, 

atingindo grupos, classes, isto é, toda uma coletividade. Aqui, não é somente a violação de um 

direito de personalidade, mas também direitos coletivos, que afetam muitas pessoas e que 

reflete o prejuízo na sociedade. O dano moral coletivo surgiu com a massificação dos 

conflitos, ultrapassando a esfera individual de direitos e ofendendo direitos de ordem 

transindividual, sobretudo a dignidade humana em sua dimensão coletiva. Essa modalidade de 

dano também não deve ser confundida com a dor e sofrimento das pessoas, pois sendo a lesão 

dirigida a diversas pessoas, não há como se aferir o sentimento de cada uma delas, 

considerando a dor, apenas, uma consequência do dano. 
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Na Consolidação das Leis Trabalhistas não há referência expressa ao instituto do 

dano moral, mas a Constituição Federal abarcou a possibilidade e deixou expresso que a lesão 

à moral do indivíduo deve ser reparada. A Lei de Ação Civil Pública trouxe a previsão de 

responsabilidade para quem causar dano moral a qualquer direito coletivo ou difuso, e o 

Código de Defesa do Consumidor estendeu a responsabilidade também para lesões aos 

interesses homogêneos.  

 

Quando se analisa as hipóteses que incidem o dano moral na área trabalhista, 

nota-se a variedade de lesões que ocorrem tanto na fase anterior ao contrato de trabalho, 

quanto durante e após o seu término, cada qual com suas características próprias, porém com 

consequências únicas, a destruição da dignidade humana. Algumas das hipóteses que causam 

indignação à sociedade ante a humilhação e degradação do ser humano são as situações de 

redução à condição análoga a de escravo, a revista íntima e o descumprimento de normas de 

saúde e segurança no meio ambiente do trabalho. Todas essas hipóteses abarcam valores 

protegidos pela Constituição e devem, desse modo, serem repudiados pela sociedade, de 

modo que haja um incentivo para as condenações por danos morais que atinjam a coletividade 

em sua essência. 

 

Quanto à reparação do dano moral coletivo, ressalta-se que a indenização imposta 

ao ofensor tem predomínio do caráter sancionatório e socioeducativo em contraponto à função 

reparatória da lesão, posto que as vítimas não serão diretamente destinatárias do quantum 

fixado na condenação, como acontece com o dano moral individual. Nestes casos, os valores 

serão destinados a um fundo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, diferente do fundo previsto 

na Lei de Ação Civil Pública, e serão utilizados em benefício da coletividade.  

 

A jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho vem se firmando no 

sentido de que o dano moral coletivo deve ser combatido em todas as suas modalidades, 

sendo recorrente as condenações da corte trabalhista por esta modalidade de dano. O 

entendimento pacificado em todas as hipóteses é de grande valia, pois consolida as situações 

configuradoras da lesão coletiva e descartam aquelas que não caracterizam esse tipo de dano, 

mas que lotam a justiça trabalhista. Um exemplo da importância que o posicionamento 

firmado do TST tem é a revista em pertences, que não deve ser caracterizada como dano 

moral caso não haja contato íntimo, restringindo-se a revista apenas a bolsas e mochilas. 

Embora o trabalho dos tribunais superiores tenham reconhecido e sancionado o dano moral 
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coletivo, muito há que se progredir, uma vez que a minimização das ocorrências não estão a 

mercê somente dos julgamentos da justiça do trabalho. Deve haver uma sinergia de forças, 

com o aprimoramento das legislações trabalhistas, aumentando o rigor com que deve ser 

tratada a lesão a interesses metaindividuais, bem como uma conscientização da própria 

coletividade no sentido de levar todos as situações caracterizadoras do dano ao conhecimento 

do judiciário, de modo que sejam devidamente identificadas e combatidas e também da 

sociedade, que deve ter como princípio norteador do seu desenvolvimento a solidariedade, o 

respeito à dignidade humana e à vida, não colocando a ganância e a ambição desmedida à 

frente da segurança física e emocional do ser humano. 
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