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RESUMO

Este trabalho pretende realizar um estudo sobre o dano moral coletivo e os

ilícitos  ocorridos  na  área  trabalhista,  afim  de  observar  o  cabimento  da

atribuição deste tipo de dano nesta seara, bem como a melhor forma de fazê-

lo, diante dos frequentes abusos cometidos à classe trabalhadora como um

todo. A análise baseou-se em pesquisas bibliográficas, através de materiais

como livros, artigos, monografias, dissertações de mestrado e sítios eletrônicos

de  órgãos  públicos  brasileiros.  Foi  abordado  inicialmente  o  instituto  da

responsabilidade civil, necessário para a atribuição a alguém de dano causado

a  outro  indivíduo,  observando-se  suas  características  e  pressupostos.

Posteriormente, estudou-se também o dano moral coletivo, compreendendo os

interesses aos quais este se relaciona, seus fundamentos e suas hipóteses de

configuração, a fim de obter uma melhor compreensão do mesmo e de sua

distinção com relação ao dano moral individual. Foram abordadas, ainda, as

hipóteses de configuração do dano moral coletivo no âmbito trabalhista, com

vistas  a  constatar  a  sua  aplicabilidade.  A  presente  monografia  tratou  de

assuntos como os acima exemplificados diante da relevância dos mesmos para

que se confira uma proteção adequada aos trabalhadores e a seus interesses,

tão  frequentemente  violados,  possibilitando  uma  reparação  adequada  aos

danos sofridos, punindo justamente os agentes contraventores e criando uma

consciência positiva a respeito dessa realidade em toda a sociedade. 

Palavras-chave: Direito Trabalhista. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Dano

Extrapatrimonial. Interesses Coletivos. 



ABSTRACT

This  study  intends  to  carry  out  a  study  on  the  collective  and  illegal  moral

damages occurred in the labor area, in order to observe the appropriation of this

type of damage in this area, as well as the best way to do it, due to the frequent

abuses committed in the class Worker as a whole. The analysis was based on

bibliographical  research,  through  materials  such  as  books,  articles,

monographs, master's dissertations and electronic websites of Brazilian public

bodies. It was initially approached the institute of civil responsibility, necessary

for  the  attribution  to  someone  of  damage  caused  to  another  individual,

observing its characteristics and assumptions. Subsequently, it was also studied

the  collective  moral  damage,  including  the  interests  to  which  it  relates,  its

foundations  and  its  hypotheses  of  configuration,  in  order  to  obtain  a  better

understanding of it and its distinction with respect to individual moral damage.

The hypotheses for the configuration of collective moral damages in the labor

scope were also discussed, in order to verify their applicability. This monograph

dealt with subjects such as those exemplified above, in view of their relevance,

so that adequate protection for the workers and their interests, so often violated,

could  be  provided,  so  as  to  make  adequate  reparation  for  the  damages

suffered, punishing justly the offending agents and creating a conscience About

this reality throughout society.

Keywords:  Labor  Law.  Civil  Responsability.  Moral  Damage.  Extra-financial

Damages. Collective Interests.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o dano moral coletivo no direito trabalho,

tendo  como  objetivo  geral  verificar  a  possibilidade  de  atribuição  da

responsabilidade  civil  em decorrência  desse  dano  na  seara  trabalhista.  Os

objetivos específicos são estudar o instituto da responsabilidade civil e do dano

moral coletivo, bem como suas características; observar a relação destes com

o direito do trabalho;  perceber as situações nas quais ocorre a violação de

interesses  coletivos  nas  relações  trabalhistas;  e  verificar  o  posicionamento

tomado nas decisões judicias quanto a configuração do dano moral coletivo

neste âmbito. 

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro trata do instituto

da responsabilidade civil, suas características e os pressupostos necessários à

sua  configuração,  uma vez  que  essa  é  a  base  do  dano  moral  coletivo.  O

segundo capítulo aborda o dano moral coletivo, perpassando pelos interesses

aos quais este atinge, e permitindo ainda a diferenciação entre o mesmo e o

dano moral individual. Por fim, no último capítulo é abordada a forma como

esse dano moral coletivamente se percebe nas relações de trabalho, além da

sua  relação  com  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  o

posicionamento jurídico com relação à sua configuração ou não. 

A  elaboração  da  presente  monografia  apoiou-se  em  pesquisas

bibliográficas,  artigos  científicos,  trabalhos  de  conclusão  de  curso  e

dissertações  de  mestrado,  todos  ligados  à  responsabilidade  civil,  ao  dano

moral  coletivo  e ao direito  do trabalho.  Foram realizadas ainda consultas a

páginas virtuais de órgãos públicos brasileiros e a legislações pátrias, afim de

se conferir a viabilidade e a aplicabilidade do dano moral coletivo no âmbito das

relações trabalhistas.

Buscou-se demonstrar a importância da proteção dos interesses dos

trabalhadores  em  sua  coletividade,  inclusive  aos  seus  direitos

extrapatrimoniais, necessária em virtude das evoluções ocorridas na sociedade

e  nas  relações  de  trabalho,  bem  como  da  relação  desses  direitos  com  o

princípio da dignidade humana. 
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Tudo isso possibilitou o alcance do objetivo do presente trabalho,

que consistia em explorar os casos de incidência do dano moral coletivo na

esfera  trabalhista  e  verificar  o  tratamento  conferido  nos  casos  de  sua

ocorrência, ressaltando a importância do seu reconhecimento e corroborando a

possibilidade  de  atribuição  desse  tipo  de  responsabilidade  com  relação  a

interesses coletivos e trabalhistas, conferindo-lhes uma proteção adequada. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL

Este  capítulo  tem  por  objetivo  analisar  os  aspectos  teóricos  da

responsabilidade civil,  uma vez que esse instituto  é a base do dano moral

coletivo. Ressalte-se, no entanto, que a responsabilidade civil  em sua forma

genérica difere da atribuída em sede de dano moral coletivo. Desse modo, faz-

se  necessário  caracterizá-las,  afim  de  perceber  suas  semelhanças  e

diferenças.

2.1 Características da Responsabilidade Civil

Responsabilidade civil, segundo Maria Helena Diniz (2014, p. 51), é

a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou material

que, em razão de ato por si  praticado, por alguém por quem responda, por

coisa  que  lhe  pertence  ou  por  animal  em  sua  guarda,  tenha  causado  a

terceiros, ou, além disso, por simples imposição legal.

Quando  há  ocorrência  de  ilícito  por  meio  do  ato  ou  omissão,

trazendo  a  ideia  de  culpa,  estamos  diante  do  que  se  chama  de

responsabilidade subjetiva. Já quando não se está diante de culpa, mas sim de

responsabilidade  em  virtude  de  um  risco  assumido,  fala-se  em

responsabilidade objetiva.

Uma  ação,  ou  uma  omissão,  pode  acarretar  apenas  a

responsabilidade civil do agente, apenas a responsabilidade penal, ou ambas,

dependendo da condição em que surja, fazendo-se necessário distinguir uma

da outra, apesar de o fundamento das duas ser quase o mesmo.

Quando o agente infringe uma norma de direito público, o interesse

lesado é o da sociedade, fazendo-se necessária a repressão característica da

responsabilidade penal. Se o interesse lesado, no entanto, é privado, observa-

se  a  responsabilidade  civil,  diante  da  necessidade  de  seu  mecanismo
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recuperatório,  situação  em  que  o  prejudicado  poderá  pleitear  ou  não  a

reparação para  recompor  sua posição e  ver  restaurado seu direito  violado.

(GONÇALVES, 2014, p. 42)

Causando,  o  agente,  dano,  e  transgredindo  também a  lei  penal,

tornar-se-á obrigado civil e penalmente, ao mesmo tempo, tendo que responder

perante  o  lesado  e  perante  a  sociedade  (GONÇALVES,  2014,  p.  42-43).

Exemplo disso é a redução de trabalhadores à condição análoga de escravo,

que é conduta tipificada no Código Penal, em seu art.149, e é também hipótese

de dano moral coletivo que enseja o dever de reparação direta à vítima pela

violação de sua dignidade, uma vez que esta consiste em responsabilidade civil

de cunho individual. 

Embora seja dominante na doutrina a tese unitária ou monista, que

julga irrelevantes os aspectos sob os quais se apresenta a responsabilidade

civil  no cenário jurídico posto que os efeitos das possíveis modalidades são

idênticos, os códigos de diversos países acolhem a tese dualista ou clássica,

inclusive o código brasileiro.

Segundo  à  tese  dualista,  uma  pessoa  pode  causar  prejuízo  a

alguém  em  virtude  de  descumprimento  de  uma  obrigação  contratual  ou

extracontratual. A chamada responsabilidade contratual se observa quando o

agente descumpre algo que foi avençado. Nesse caso, existe uma convenção

prévia  entre  as  partes  que  não  é  cumprida  por  alguém,  o  que  o  torna

inadimplente. 

Já a chamada responsabilidade extracontratual ou aquiliana, deriva

de ilícito extracontratual cometido por pessoa que, infringindo um dever legal,

causa dano a outrem, por culpa em sentido estrito ou dolo, ficando, por isso,

obrigado a repará-lo.  Nesse caso, não existe vínculo jurídico algum entre a

vítima  e  o  causador  do  dano  quando  da  prática  do  ato  ilícito.  É  nessa

modalidade que se insere o dano moral coletivo. (GONÇALVES, 2014, p. 44) 

2 Evolução Histórica e Função na Atualidade
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A reparação de danos é algo que sempre existiu na sociedade, mas

nem sempre da forma como vemos hoje em dia. Sua evolução se deu desde a

primitiva reparação através da violência coletiva, pela qual um grupo reagia

conjuntamente  contra  o  agressor,  passando  pela  vingança  individual,

caracterizada pela Lei de Talião e pela máxima “olho por olho, dente por dente”,

alcançando a interferência do Estado nos conflitos privados fixando o valor a

ser pago por quem lesasse bem de outrem mas não sem culpa, e, finalmente,

chegando à indenização de dano causado por mero risco, independente de

culpa, que se fez necessária com a evolução da sociedade, abrangendo até

danos cometidos por terceiros, animais ou coisas sob a guarda do imputado.  

Hoje, após quase um século de discussões em torno da culpa, é

consolidado  o  entendimento  de  que  o  verdadeiro  fundamento  da

responsabilidade  civil  é  o  rompimento  do  equilíbrio  jurídico-econômico

anteriormente existente entre o agente e a vítima por meio do dano causado.

Esse rompimento cria a necessidade de restabelecer tal equilíbrio, restituindo a

vítima da lesão através de uma indenização proporcional ao dano, levando-a

de volta ao seu status quo ante (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 13).

Desse modo, conclui-se que a obrigação de reparar nasce do dano,

e não da culpa. Conclui-se também que a responsabilidade civil possui duas

funções básicas, quais sejam garantir o direito do lesado à segurança, uma vez

que deseja que seus interesses violados sejam restabelecidos, e servir como

sanção  civil,  de  natureza  compensatória,  ao  ator  do  fato,  por  meio  da

reparação do dano causado, punindo o lesante e desestimulando a prática de

atos lesivos. (DINIZ, 2014, p. 25)

3  Pressupostos para a Atribuição de Responsabilidade Civil

Para  que  se  configure  a  reponsabilidade  civil,  é  necessário  que

estejam  presentes  alguns  pressupostos,  quais  sejam,  segundo  a  doutrina
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majoritária,  a  existência  de  uma  ação,  comissiva  ou  omissiva,  qualificada

juridicamente como um ato ilícito ou lícito e realizada com culpa ou por um

risco  assumido;  a  ocorrência  de  um  dano  patrimonial  ou  extrapatrimonial

causado à vítima, podendo esta ser um único indivíduo ou a coletividade; e o

nexo de causalidade entre o dano e a ação. (DINIZ, 2014, p. 52-54)

Segundo Maria Helena Diniz (2014, p. 56), a ação que constitui a

responsabilidade  é  “o  ato  humano,  comissivo  ou  omissivo,  ilícito  ou  lícito,

voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o

fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever

de satisfazer os direitos do lesado”. 

Tal  ato  pode  ser  comissivo,  pois  pode  consistir  em  um

comportamento  positivo,  na  prática  de  um  ato  que  não  deveria  ter  sido

praticado, ou pode ser omissivo, pois pode consistir em uma conduta negativa,

que surge quando alguém não realizou determinada ação quando deveria fazê-

lo, ou seja, o indivíduo deveria praticar um ato exigido pelos mandamentos da

ordem jurídica e, no entanto, permaneceu inerte ou praticou ação diversa da

que lhe era imposta, abstendo-se da conduta que lhe era devida. (STOCO,

2007, p. 130) 

Vale ressaltar que, para que haja a responsabilização por omissão,

além da existência do dever jurídico de praticar determinado fato, de não se

omitir, é necessário que se demonstre que, com a prática do ato que deveria ter

sido realizado, poderia se evitar o dano ocorrido. (GONÇALVES, 2011, p.59)

 Ante  as  evoluções  que  ocorreram  em  seus  fundamentos,  a

responsabilidade civil poderá decorrer de ato ilícito, quando se baseia na ideia

da culpa,  ou de ação lícita,  quando se fundar não na culpa,  mas no risco,

fundamento que passou a ser adotado após a percepção de que a culpa é

insuficiente para solucionar todos os danos.

A ação deverá ainda ser voluntária, ou seja, a prática do ato deverá

ser controlável pela vontade, não incluídos, portanto, os atos praticados sob

coação absoluta ou os praticados em estado de inconsciência (GONÇALVES,

2011, p. 58).
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Destaque-se  ainda  que  a  pessoa  a  quem  a  responsabilidade  é

atribuída não necessariamente é o agente da conduta danosa, podendo ser um

terceiro por quem este é responsável, como dispõe o Código Civil de 2002 em

seu artigo 932:

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.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo
antecedente,  ainda  que  não  haja  culpa  de  sua  parte,
responderão  pelos  atos  praticados  pelos  terceiros  ali
referidos.

Ademais, o agente pode ser responsabilizado também por fato de

animal ou de coisa inanimada de sua responsabilidade, e não somente por ato

de outro indivíduo. 

Devido  à  grande  quantidade  de  acidentes  que  ocorrem  na

atualidade, decorrente dos diversos avanços técnicos alcançados ao longo dos

tempos, tornou-se muito difícil provar a existência de culpa nos dias atuais. Isso

faz com que a responsabilização civil fundada na culpa não mais seja suficiente

para  resolver,  satisfatoriamente,  às  violações  de  deveres  que  se  sucedem.

(DINIZ, 2014, p.68) 

Por  esse  motivo,  surgiram  as  teorias  de  responsabilidade  civil

objetiva, que desvinculam o dever de reparação do dano da culpabilidade do

agente, e o atribuem à prática de atividade ilícita ou ao risco, permitindo que a

vítima obtenha meios para provar o dano sofrido. (DINIZ, 2014, p.68)
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Essa  responsabilidade  objetiva  somente  é  cabível  nos  casos

expressamente previstos em lei, e funda-se no princípio de que, quem lucra

com uma situação deve assumir  os riscos da atividade desenvolvida, como

danos à vida, à saúde ou a outros bens, ou pelas vantagens dela resultantes.

(DINIZ, 2014, p.68)

Outro pressuposto da responsabilidade civil  é o dano, sem o qual

não  se  pode  falar  em  dever  de  reparação,  e,  consequentemente,  em

responsabilidade civil,  uma vez que sem a lesão do bem ou direito não há

necessidade  do  retorno  destes  ao  estado  anterior  através  de  uma

compensação, pois uma indenização sem a existência de um dano culminaria

em enriquecimento ilícito (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 77). Portanto, para que

se atribua a alguém a responsabilidade de um dano é indispensável a certeza e

efetividade da ocorrência deste.

Venosa (2003, p.28) destaca que o dano deve ser atual,  ou seja,

deve  existir  consubstancialmente,  não  podendo  a  responsabilidade  civil  ser

baseada em dano hipotético,  fazendo-se necessária a definição do prejuízo

suportado pela vítima para sua materialização. No entanto, não se pode olvidar

da possibilidade de ocorrência de  um dano futuro,  pautado em algo que a

vítima  deixará  de  ganhar  em  decorrência  da  lesão  a  seu  direito  sofrida,

verificado quando demonstrada a perda de uma chance (CAVALIERI FILHO,

2012, p. 81).

Ressalte-se que, anteriormente, conceituava-se o dano como uma

diminuição  no  patrimônio  da  vítima,  entendimento  que  foi  superado

modernamente ante a necessidade de se reparar também ofensas realizadas

contra a sua personalidade, como à sua honra, imagem e liberdade, bem como

a  bens  de  caráter  imaterial  pertencentes  a  uma  determinada  coletividade.

Desse modo,  hoje  entende-se o  dano como subtração de um bem jurídico

qualquer que seja a sua natureza, patrimonial ou extrapatrimonial. (CAVALIERI

FILHO, 2012, p. 77)

O dano patrimonial é também chamado de dano material e consiste

na  violação  de  bens  que  integram  o  patrimônio  do  indivíduo  lesado,
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considerados como tais o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa que

possa ser auferido em dinheiro (GONÇALVES, 2007, p. 705). 

Tal dano é medido pela diferença entre o valor que o patrimônio teria

caso não houvesse sofrido a lesão e o valor do mesmo após sua violação

(DINIZ,  2014,  p.84),  porquanto  deve possuir  influência  sobre  o  cálculo  não

apenas o dano emergente, mas também o lucro cessante. 

O  dano  patrimonial  pode  ser,  ainda,  direto,  quando  provocado

diretamente  por  ação  ou  omissão  do  agente,  causando  imediatamente  um

prejuízo  no  patrimônio  da vítima,  ou  indireto,  quando  causado por  ato  não

dirigido ao bem que sofreu a lesão, sendo uma consequência possível, porém

não necessária, do evento prejudicial a um interesse extrapatrimonial. 

Diante da ideia de que a pessoa deve ser respeitada não apenas no

que  ela  tem,  mas  também  no  que  ela  é,  faz-se  necessário,  além  da

indenização em virtude de uma lesão patrimonial, o reconhecimento do dano

moral, visando uma indenização decorrente de uma violação da personalidade.

Embora este dano esteja muitas vezes ligado à dor e ao sofrimento, não se

trata de indenizar a dor, mas de se estabelecer uma forma de compensação de

um dano que não pode ser reparado de modo a voltar ao seu estado anterior,

posto que é, geralmente, irreversível. 

Assim,  a  reparação,  nesse  caso,  assume  a  função  apenas  de

sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral, e não a de eliminação do

dano moral, atribuindo-se um valor de reparação com o intuito de atenuar o

sofrimento injusto do indivíduo lesado e de coibir a reincidência do agente na

prática da ofensa realizada (THEODORO JÚNIOR, 2010, p.3).

Reconhece-se que, além de atributos ligados à personalidade que

poderiam ter essa dimensão de dor e sofrimento, existem outros atributos que

se projetam na ordem externa, como a honra, a imagem e a reputação social,

cuja violação não necessariamente trará dor, sofrimento ou aflição. Por essa

razão, Xisto Tiago de Medeiros Neto (2007, p. 122) destaca que o termo mais

apropriado  à  questão  é,  na  verdade,  ‘dano  extrapatrimonial’,  e  não  ‘dano

moral’,  pois  aquele  possui  a  amplitude semântica  adequada ao alcance da



19

matéria, mostrando-se o último uma expressão restrita e ultrapassada, ligada

somente ao plano subjetivo do sentimento. 

Vale  ressaltar  que  é  possível  a  cumulação  de  pedido  judicial  de

indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes do mesmo fato, como

consagra  a  Súmula  de  número  37  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “São

cumuláveis  as  indenizações  por  dano  material  e  dano  moral  oriundos  do

mesmo fato. ”

 Por fim, faz-se necessário, para a existência de responsabilidade

civil,  que  haja  um  nexo  de  causalidade  entre  o  dano  e  a  ação,  demais

elementos componentes da responsabilidade, o que consiste em uma ligação,

vínculo ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.

O fato lesivo deverá ser oriundo da ação, mas não se exige que esta

seja a causa imediata do dano,  bastando que se verifique que o dano não

ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Portanto, o fato lesivo pode derivar

diretamente  da  ação ou apenas  ser  uma consequência  previsível,  ou  seja,

basta um nexo de simples causalidade. (DINIZ, 2014, p. 132)

A existência do nexo de causalidade deverá ser provada, cabendo o

ônus da prova ao autor da demanda, e será apreciada pelo juiz da causa, que,

eliminando os fatos que foram irrelevantes para a efetivação do dano, fará uma

avaliação jurídica para verificar com precisão a relação entre um fato e um

determinado  resultado  (CAVALIERI  FILHO,  2010,  p.  49).  Desse  modo,  não

haverá  nexo  de  causalidade  nos  casos  em  que  houver  interferência  de

terceiros, da vítima, de força maior ou de caso fortuito. 

Em regra,  a obrigação de indenizar se atém aos limites traçados

pela  conexão  causal.  No  entanto,  não  se  faz  necessário  que  o  ato  do

responsável  seja  a  única  causa  possível  do  prejuízo  para  que  haja  o

ressarcimento,  uma  vez  que  o  dano  indireto  é  resultado  causal  do  fato

primitivo.  Assim,  a  existência  de  eventuais  demais  circunstâncias  que

concorram  na  produção  do  prejuízo  não  necessariamente  excluem o  nexo

causal nem reduzem a responsabilidade. (DINIZ, 2014, p. 132)
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No  entanto,  determinadas  circunstâncias  obstam  a  existência  do

nexo  de  causalidade.  São  as  chamadas  causas  excludentes  de

responsabilidade ou causas da exclusão do nexo de causalidade, observadas

quando  fatores  externos  interferem  nas  sequências  causais,  afastando  a

responsabilidade do agente. 

Isso se dá quando está em curso algo que causaria um dano, mas a

ocorrência  desse  se  deu,  na  verdade,  em  virtude  de  uma  outra  causa

superveniente.  Ou  seja,  um  evento  danoso  foi  provocado  por  determinada

situação  não causada pelo  suposto  agente,  o  qual  estava envolvido  de  tal

forma que aparentou ser o real causador do dano.  

Para isso, o segundo fato tem de haver provocado o dano por seus

próprios efeitos, independente do primeiro fato. É necessário que o primeiro

fato, sozinho, tenha causado o efeito danoso, o que não ocorre nos casos de

fato exclusivo da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior. 
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3 DANO MORAL COLETIVO

Neste  capítulo  serão  abordados  os  aspectos  inerentes  ao  dano

moral coletivo, bem como os interesses passíveis de violação para que este se

configure, a fim de possibilitar uma posterior identificação da ocorrência desse

instituto na seara trabalhista.

3.1 Surgimento do Dano Moral Coletivo

Conforme Medeiros Neto (2007, p. 125), dois fatores contribuíram

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

proteção dada pela legislação aos direitos inerentes à personalidade, assim

como pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que reflete a base para o

dano moral, propiciando diferentes campos de proteção jurídica.

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

decorrência da massificação dos conflitos, pois fica cada vez mais evidente que

os embates que surgem na sociedade tendem a ser mais complexos, atingindo

não somente a esfera individual, mas também os interesses coletivos.

 Os  processos  judiciais,  vem  acompanhando  essa  evolução,

superando  o  antigo  modelo  proposto  nos  séculos  XVIII  e  XIX,  o  qual  era

individualista e caracterizado pelo acesso formal à Justiça. Deve-se considerar

que a teoria da responsabilidade civil, antes de natureza meramente individual,

passou a ter facetas coletivas como consequência da coletivização do direito.

Podemos observar  isto  principalmente  naquelas  legislações que preveem a

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

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

É oportuno frisar que no caso do dano moral coletivo, isto é, aquele

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

negativas que o ato lesivo produz no âmbito da coletividade. No entanto, para
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que fique caracterizado o dano,  não é necessária  a observância de efeitos

negativos da conduta, nem a demonstração desses efeitos, porquanto estes

são apenas consequências do ato lesivo. 

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

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

moral  coletivo, sendo eles: 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,  e  a  coletivização  dos  direitos  ou

interesses por intermédio do reconhecimento legislativo dos direitos coletivos

em sentido lato. 

Em que pese a maior parte da doutrina acatar de forma acertada a

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

externam o entendimento de que o mesmo inexiste.  Estes defendem que a

vítima de dano moral é, obrigatoriamente, uma pessoa, e que o dano moral

envolve, necessariamente, dor,  sentimento,  lesão psíquica,  afetando a parte

sensitiva do ser humano, ou seja, ferindo gravemente os valores fundamentais

inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está

integrado (ZAVASCKI, 2011, p. 42). 

Diante desse ponto de vista, não seria compatível com o dano moral

a ideia de transindividualidade, ou seja,  da indeterminabilidade individual do

sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação do direito lesado. 

Acontece que tal posição, com a devida vênia, não deve prosperar,

pois se afasta dos ditames legais, bem como destoa da doutrina majoritária. É

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

vexame que se sofre,  porquanto estes apenas são consequências do dano

eventualmente  perpetrado,  não  sendo  necessários  tais  efeitos  para  a  sua

configuração. Se assim não fosse,  a pessoa jurídica,  que notadamente não

sofre dor ou abalo psicológico, não poderia sofrer dano moral, como de fato é

acatado pela doutrina e jurisprudência. 

Ademais, a LACP, como posteriormente se aborda, prevê, em seu

art.  1º,  a  responsabilidade  daqueles  que  causarem  danos  morais  ou
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patrimoniais ao meio ambiente e de valores artísticos, bem como de qualquer

interesse difuso ou coletivo.  Fica  claro,  portanto,  através do texto  legal,  ao

mencionar a expressão dano moral, que há incidência dos danos morais no

âmbito  da  coletividade.  Logo,  é  patente  o  reconhecimento  do  dano  moral

coletivo diante do que a legislação hoje prevê como instrumentos para sua

proteção, bem como da evolução doutrinária quanto ao tema aqui apresentado.

3.2 Interesses Transindividuais

Para serem compreendidos o conceito, o fundamento legal, dentre

outros aspectos do dano moral coletivo, faz-se necessária, primeiramente, uma

compreensão sobre os interesses coletivos, ou seja, aqueles interesses que

ultrapassam  a  mera  esfera  da  individualidade,  caracterizando-se  como

verdadeiros interesses transindividuais ou metaindividuais. 

Cumpre esclarecer que, no presente trabalho, utilizaremos os termos

“direito” e “interesse” como equivalente, visto que o próprio legislador os aplica

como sinônimos. 

Interesse consiste em uma relação complementar entre um sujeito e

um bem ou  valor,  que,  em sua  modalidade  ‘simples’,  não  possui  proteção

jurídica.  Quando tal  relação recebe proteção pelo ordenamento jurídico nos

casos em que sofra transgressão, é chamada de interesse jurídico. (COSTA,

2009, p.50)

Os interesses transindividuais, ou metaindividuais, ou coletivos em

sentido  lato,  são  os  compartilhados  por  grupos,  classes  ou  categorias  de

pessoas, que excedem o âmbito meramente individual, não podendo, portanto,

ser  situados  no  âmbito  do  direito  privado,  mas  que  não  constituem

propriamente  interesse  público  (MAZZILLI,  2012,  p.50),  uma  vez  que  não

dizem respeito à relação do Estado com os indivíduos. 



24

Apesar  de  doutrina  minoritária,  como,  por  exemplo,  Teori  Albino

Zavascki (2011, p.35), defender que os interesses coletivos em sentido amplo

dividem-se em interesses coletivos em sentido estrito e direitos difusos, a voz

majoritária reconhece que, além desses dois já citados, incluem-se também os

direitos  individuais  homogêneos,  como  pode-se  observar  no  artigo  81  do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  primeiro  dispositivo  legal  a  tratar  dos

interesses transindividuais:

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.  

Portanto, direitos transindividuais ou coletivos em sentido  lato é

gênero do qual direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos

individuais homogêneos são espécies.

Os interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza

não patrimonial, cujos titulares são indeterminados e ligados por circunstâncias

de fato, conforme dispõe o CDC, uma vez que não há vínculo jurídico que ligue

devidamente esses sujeitos.

Em que pese a sociedade ser formada de sujeitos individualizados, é

possível que diante de alguma situação todos sejam atingidos, pois existem

pontos  em  comum  entre  os  direitos  individuais  envolvidos,  podendo  estes

tornarem-se  um só direito,  indivisível,  consistindo  isso  em um interesse de

natureza difusa (CALDEIRA, 2012, p.35).

Por  serem  esses  interesses  indivisíveis,  não  há  como  repartir  o

objeto  entre  pessoas  individualmente  consideradas  ou  entre  grupos
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determinados, não ocorrendo apropriação do direito individualmente, de modo

que a satisfação de um indivíduo significa também a satisfação de todos, e a

lesão a um constitui  lesão a toda a coletividade (MEDEIROS NETO, 2007,

p.111).

Observe-se que os interesses difusos carregam intensa litigiosidade

interna,  uma  vez  que,  por  não  haver  vínculo  jurídico  nas  relações  que  o

formam, os interesses se tornam muito abrangentes e podem, assim, entrar em

conflito com outros interesses.

São exemplos os direitos ligados à natureza e ao meio ambiente, a

saúde  pública  adequada,  e,  na  esfera  trabalhista,  a  greve  em  atividade

essencial e inadiável, que prejudica toda a sociedade.

Já  os  direitos  coletivos  em sentido  estrito,  segundo  o  CDC,  são

transindividuais, de natureza indivisível, titularizados por um grupo, categoria

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

relação jurídica de base preexistente.

Tais direitos, assim como os difusos, são de objeto indivisível, que

não pode ser fragmentado, mas os titulares são mais limitados que os dos

primeiros,  uma  vez  que  são  pessoas  indeterminadas  inicialmente,  mas

posteriormente  determináveis,  ligadas  por  um vínculo  mais  coeso  (COSTA,

2009, p.54), de relação não só fática, mas também jurídica. Surge, portanto, a

partir  de uma identificação de circunstâncias comuns a integrantes de uma

comunidade, que é organizada por classes, grupos, ou categorias, de modo

que os interesses transcendam aos individuais (CHAMBERLAIN, 2005, p.47). 

Também diferentemente dos direitos difusos, os coletivos em sentido

estrito podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais, podendo ser citados como

exemplo o interesse na eliminação dos riscos do meio ambiente de trabalho de

uma determinada empresa, ou o não recolhimento dos depósitos de FGTS de

trabalhadores de determinado grupo econômico (COSTA, 2009, p.54). 

Portanto, o que caracteriza tal direito é a organização de um grupo,

a partir da qual é possível identificar os indivíduos que são afetados, como um
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sindicato,  por  exemplo,  que  é  um grupo  organizado  para  representar  uma

determinada parcela de sujeitos. 

Os interesses individuais homogêneos, por sua vez, são titularizados

por pessoas determinadas ou de plano determináveis e decorrem de origem

comum, assim como os direitos  difusos.  Mas,  diferentemente  destes  e dos

coletivos  em  sentido  estrito,  possuem  objeto  divisível,  permitindo  a

fragmentação. Inexiste aqui uma relação jurídica base, havendo apenas uma

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

Nesse caso, a lesão sofrida pelos indivíduos é a mesma e o agente

causador  é  o  mesmo,  por  isso,  apesar  de  não  serem  materialmente

transindividuais  e  de  cada  titular  possuir  uma  cota  de  direito  plenamente

determinável, recebem tratamento processual coletivo, sendo reunidos numa

mesma  demanda  processual,  havendo,  portanto,  uma  defesa  coletiva  de

direitos  individuais.  Por  esse  motivo,  são  também  chamados  de  direitos

acidentalmente coletivos (COSTA, 2009, p.55).

Podemos visualizar  essa  espécie  de  direitos  através  do  exemplo

trabalhista de uma empresa que, por um determinado período de tempo, deixa

de  pagar  o  salário  de  seus  empregados.  Nessa  situação,  os  interesses

decorrem de uma origem comum, qual  seja o não pagamento por parte da

empresa,  mas  podemos  quantificar  exatamente  o  direito  de  cada  um  dos

trabalhadores através do padrão salarial. (COSTA, 2009, p.55)

3.3. Interesses Transindividuais na Esfera Trabalhista

Segundo  Carlos  Henrique  Bezerra  Leite  (2006,  p.201),  na  seara

trabalhista  os  interesses  coletivos  são,  geralmente,  aqueles  pertencentes  a

uma classe, grupo ou categoria de trabalhadores que estejam ligados entre si

ou  com  o  empregador  ou  grupo  de  empregadores,  denominada  categoria

profissional  ou  categoria  econômica,  a  qual  se  destina  aos  trabalhadores

socialmente  organizados,  e  não  aos  trabalhadores  individualmente

considerados.  



27

Desse modo, os interesses coletivos nesse âmbito não se referem,

necessariamente, apenas a um grupo de trabalhadores de uma determinada

empresa, visto que em uma empresa pode haver, por exemplo, trabalhadores

terceirizados  e  empregados,  exercendo  a  mesma  função,  de  forma  que

determinada ação do patrão poderá atingir igualmente a esses dois grupos,

apesar de não existir relação jurídica alguma entre ambos os lesados. 

Martins Filho (2003, p. 251), ao diferenciar os interesses coletivos

dos  individuais  homogêneos  afirmava  que,  nos  primeiros,  a  pratica  lesiva

constituiria num procedimento genérico da empresa que atingiria a todos de

forma  continuada,  se  estendendo  no  tempo,  como  a  não  observância  das

regras de segurança e medicina do trabalho,  que afeta diretamente o meio

ambiente do trabalho, atingindo os trabalhadores de forma potencial e ao longo

do tempo. 

Já  nos  individuais  homogêneos,  a  ofensa  se  fixaria  no  tempo,

atingindo de forma concreta todos os que pertencem à categoria,  como em

uma  demissão  em  massa  dos  empregados,  na  qual  os  sujeitos  são

perfeitamente identificáveis e a ofensa os atinge de forma concreta, em um

determinado momento fixado no tempo. (MARTINS FILHO, 2003, p.251)

3.4 Aspectos Gerais do Dano Moral Coletivo

Primeiramente é importante destacar a inadequação do termo dano

moral coletivo, quando mais acertado seria falar-se em dano extrapatrimonial

coletivo, porquanto a ideia de dano moral está sempre associada ao sofrimento

e à dor física ou psíquica, e já restou esclarecido com o desenvolvimento da

teoria do dano que uma lesão à personalidade ou à dignidade humana não

necessariamente reflete dor ou sofrimento. (MEDEIROS NETO, 2007, p. 122-

123)

Isso é o que podemos observar  nos casos,  por  exemplo,  de uso

indevido da imagem da pessoa ou da inscrição indevida, por inadimplência, nos
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sistemas de proteção ao crédito. Ademais, uma pessoa jurídica, que também

teve  seus direitos  de  personalidade  protegidos,  a  partir  do  Código  Civil  de

2002, em seu artigo 52, não é capaz de sofrer um abalo psicológico, como uma

pessoa física o é, mas também pode ser lesada, como, por exemplo, quando

alguém a difama.  

Desse modo, a expressão extrapatrimonial traduz melhor os abalos

sofridos em coletividade, pois é muito comum se observar um dano que não

pode  ser  quantificado  em  pecúnia  e  que  também  não  se  limita  a  abalos

psíquicos sofridos, o que leva a concluir que o dano moral seria uma espécie

do gênero dano extrapatrimonial, sendo este mais abrangente que o primeiro

(MEDEIROS NETO, 2007, p. 124-125).

Ressaltamos que a doutrina e a jurisprudência utilizam ambas as

expressões  como  sinônimas,  o  que  será  feito  também  neste  trabalho,

destacando que sempre que a expressão ‘dano moral’ for aqui utilizada deverá

ser  atribuído  à  mesma  o  sentido  mais  abrangente,  conferido  ao  termo

‘extrapatrimonial’.

Esclarecida essa questão, dano moral coletivo significa uma violação

do princípio da dignidade humana de projeção coletiva, ou seja, em ofensa a

direitos  ou  interesses  extrapatrimoniais  essencialmente  coletivos,  e  não

limitados a pessoas singulares, independentemente de abalo psicológico das

vítimas (COSTA, 2009, p.70), ainda que este possa existir. 

Importante  destacar  que,  por  não  haver  necessidade  de

demonstração de abalo à integridade psicofísica da coletividade, posto que isso

é impossível, faz-se necessário que a conduta lesiva que atinge esse tipo de

interesse  seja  realmente  significante,  afetando  flagrantemente  e

inaceitavelmente os interesses e valores coletivos fundamentais.

O dano  moral coletivo distingue-se do dano moral individual pois os

valores  de  cada  indivíduo  lhe  são  próprios  e  diferem  dos  valores  da

comunidade ou grupo a que pertence. Sendo esses últimos de titularidade de

uma coletividade, não podem ser divisíveis e receber o tratamento conferido às

relações privadas individuais,  mas, ainda assim, merecem uma proteção do
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sistema  jurídico.  Destaque-se  que  não  importa  o  número  de  lesados,  mas

apenas  a  existência  de  um  padrão  na  conduta  do  agente  que  atinge

indistintamente uma coletividade. 

Assim, o dano moral coletivo não é apenas um desdobramento do

individual, posto que não é a soma de vários danos individuais em conjunto

(SANTOS,  2011,  p.3),  mas  sim  um dano  que  afeta  uma coletividade  e  os

direitos indivisíveis pertencentes à mesma.

Além disso, a base legal utilizável para o dano moral individual é o

artigo  186  do  Código  Civil  e  sua  reparação  se  busca  através  de  ações

autônomas individuais, com parcela destinada ao indivíduo lesado pelo ilícito.

O dano moral coletivo, por sua vez, funda-se no artigo 927 do Código Civil e é

reparado por instituições legítimas a propor a medida cabível,  como a Ação

Civil  Pública  promovida  pelo  Ministério  Público,  por  exemplo,  com  parcela

destinada  a  um fundo  comum chamado  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador

(FAT).

Diante do exposto, o dano moral coletivo ocorre quando determinado

agente  realiza  uma  conduta  antijurídica,  comissiva  ou  omissiva,  ofendendo

pessoa  física  ou  jurídica  em  seus  interesses  jurídicos  fundamentais,  de

natureza  extrapatrimonial  e  titularizados  por  uma  determinada  coletividade,

seja  ela  uma  comunidade,  um  grupo,  uma  categoria  ou  uma  classe  de

pessoas, sendo o ilícito cometido intolerável diante da realidade em que se

encontra e de relevante repercussão social, desde que haja um nexo causal

entre a conduta praticada e o dano que violou um interesse coletivo em sentido

amplo. 

3.5 Fundamentos Legais do Dano Moral Coletivo

Anteriormente, os dispositivos legais que mais se aproximavam do

assunto em questão eram a antiga lei da ação popular (lei nº 4.717/65), que

visava  proteger  o  patrimônio  público  e  determinava  a  responsabilidade
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subsidiária dos responsáveis em perdas e danos, bem como o Código Civil de

1916, que em seus artigos 76, 159 e 1.553 possibilitava a reparação de danos

exclusivamente  morais,  gerados  por  condutas  ofensivas  a  interesses  de

natureza extrapatrimonial e de titularidade de uma coletividade. 

No  entanto,  esses  dispositivos  ainda  não  levavam  a  uma

condenação em tribunais por dano moral coletivo, e a Lei da Ação Civil Pública

(Lei  nº  7.347/85),  surgida  posteriormente,  limitava-se  à  proteção  ao  meio

ambiente,  ao  consumidor  e  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,

histórico, turístico e paisagístico, não fazendo referência ao dano moral. 

A Constituição Federal de 1988 reforçou o âmbito de atuação desta

lei, prevendo a defesa dos direitos metaindividuais, dos direitos sociais e dos

instrumentos utilizados para sua defesa, além do dano moral e sua reparação

integral, legitimando o Ministério Público para o manuseio da ação civil pública

para  a  tutela  de  quaisquer  interesses  difusos ou coletivos.  Desse modo,  a

tutela dos direitos coletivos, incluindo os danos morais, passou a ter respaldo

constitucional. 

Mas  foi  apenas  com  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei

8.078/90, e a sua integração com a Lei da Ação Civil Pública, que o dano moral

coletivo passou a ser previsto expressamente, consolidando a sua existência e

a necessidade da sua reparação, visto que tal código inclusive acresceu um

inciso ao artigo 1º da LACP, conferindo-a a seguinte redação:

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos causados:

l – ao meio-ambiente;

II – ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
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Antes da alteração, esse último inciso não existia, assim o CDC,

em sua integração com a LACP, trouxe ao alcance da Ação Civil  Pública a

lesão  a  qualquer  outro  interesse  difuso  ou  coletivo,  passando  esses

dispositivos a tutelarem os direitos coletivos, incluindo o dano moral coletivo. 

Somente com a edição da antiga Lei Antitruste, Lei nº 8.884/94, os

termos “danos morais” e “patrimoniais” foram explicitados, dirimindo qualquer

dúvida  com  relação  à  tutela  ou  não  do  dano  moral  coletivo.  A  Lei  da

Concorrência,  Lei  nº  12.529/11,  revogou a Lei  Antitruste,  mas manteve tais

expressões  adotadas  pela  primeira  na  LACP,  que  com  outras  alterações

sofridas pelas Leis nº 12.966/14 e 13.004/14, restou com a seguinte redação,

aumentando o campo de incidência da Ação Civil Pública:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e
patrimoniais causados: 

l - ao meio-ambiente; 

ll - ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

V - por infração da ordem econômica; 

VI - à ordem urbanística; 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; 

VIII – ao patrimônio público e social.

Desse modo, não mais se pode negar a existência de tutela do dano

moral coletivo, posto que encontra-se expressa no inciso IV do artigo acima

referido  a  previsão  de  responsabilidade  daquele  que  causar  dano  não  só

patrimonial, mas também moral, a qualquer interesse difuso ou coletivo. 
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4 DANO MORAL COLETIVO NA ESFERA TRABALHISTA

Neste capítulo, será apresentada a ligação do princípio da dignidade

da  pessoa  humana  com  o  direito  do  trabalho  e,  principalmente,  com  as

relações  trabalhistas.  Dessa  forma,  será  verificada  como  é  atribuída  a

responsabilidade civil por dano moral coletivo na seara trabalhista, observando

também  exemplos  nos  quais  essa  situação  pode  se  verificar,  bem  como

decisões judiciais aferidas nesse sentido. 

4.1 O Princípio da Proteção ao Trabalhador como Corolário do Princípio

da Dignidade da Pessoa Humana

O direito ao trabalho digno e remunerado está diretamente relacionado

com o direito  à  vida,  uma vez que é a remuneração obtida  pelos  serviços

prestados que possibilita a própria sobrevivência, garantindo a obtenção dos

elementos indispensáveis a vida humana digna.

Ao eleger os direitos laborais como direito social, o legislador objetivou

dar-lhes uma proteção especial, exigindo prestações positivas do Estado. Tais

direitos  são,  em  si,  uma  expressão  de  liberdade  e  igualdade,  pois,  ao

assegurar  condições  adequadas  de  trabalho,  conferem,  consequentemente,

vida digna aos empregados, libertando-os da miséria e da necessidade. 

Desse modo, o princípio da proteção ao trabalhador, além de princípio

basilar do Direito do Trabalho, é também uma concretização do princípio da

dignidade da pessoa humana. Este último, por sua vez, encontra-se previsto no

artigo 1º, inciso III, da Constituição Brasileira de 1988, e consiste em um dos

fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Atribuir  uma  precisa  definição  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa

humana é tarefa árdua, uma vez que o mesmo carrega diversas preocupações
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e nuances, fazendo com que seu conceito esteja em constante processo de

construção. A despeito disso, é sabido que a dignidade é característica inerente

ao homem, constituindo direito  intangível  e  irrenunciável.  Desse modo,  sua

essencialidade ao indivíduo independe de qualquer reconhecimento, seja pelo

Direito, seja pelo Estado. 

À entidade estatal, no entanto, cabe proteger o princípio da dignidade da

pessoa humana e criar condições necessárias ao seu exercício. Dessa forma,

a defesa de tal princípio é, não somente uma função do Estado, mas também

um limite ao mesmo no exercício de suas atividades. (Sarlet, 2004, p. 59 e 60)

Cabe destacar também o princípio da proibição ao retrocesso, que veda

a supressão e restrição de direitos caso firam o núcleo essencial da dignidade.

Qualquer  posição nesse sentido será considerada inconstitucional,  uma vez

que o mínimo existencial, isto é, as condições existenciais básicas garantidoras

de vida  digna,  deve  ser  assegurado.  Dessa forma,  a  dignidade da  pessoa

humana deve ser aliada às diversas normas do ordenamento, inclusive aos

direitos fundamentais. (Miranda, 1993, p.166)

A importância conferida a esse tema é tamanha, que existe, inclusive,

um ordenamento internacional com vistas a assegurar os direitos mínimos do

trabalhador,  estabelecidos pela  Organização Internacional  do  Trabalho.  Isso

evidencia a tendência atual de proteção à dignidade da pessoa humana em

todas as áreas da vida social, principalmente nas relações interpessoais, onde

há uma subordinação jurídica entre as partes. 

A Constituição prevê,  em seu artigo 5º,  parágrafo 1º,  que as normas

definidoras de direitos e garantias fundamentais tem aplicabilidade imediata.

Estando  os  direitos  laborais  incluídos  nessa  categoria,  serão  defendidos  e

aplicados mesmo que haja alguma lacuna infraconstitucional, situação bastante

comum no direito trabalhista. Isso ocorre porque a não aplicação de um direito

constitucional por falta de lei que o regulamente é inconcebível, visto que se

configura desrespeito à Constituição tanto a prática de atos por ela proibidos

como a omissão com relação a algo por ela determinado. 
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É importante destacar também que os direitos sociais trabalhistas

são um dos mais ameaçados e suscetíveis à interferência dos fatores de poder

econômico  dominantes  no  país  (Arruda,  1998,  p.19),  uma  vez  que  os

empregadores buscam alcançar o seu desejo de crescimento e enriquecimento

muitas vezes em detrimento das garantias dos trabalhadores, explorando os

mesmos. 

Dessa  forma,  o  constitucionalismo e  a  associação dos  direitos

laborais ao princípio da dignidade da pessoa humana são imprescindíveis à

proteção  dos  direitos  e  garantias  jurídicas  dos  trabalhadores,  os  quais

provavelmente  não  seriam  alcançados  apenas  com  a  própria  força  ou

habilidade destes. (Delgado, 2011, p. 82).

4.2 O Dano Moral Coletivo nas Relações de Trabalho

A possibilidade de incidência do dano moral no âmbito trabalhista é

claramente  observada,  como  se  pode  concluir  através  de  dispositivos  da

própria Consolidação das Leis Trabalhistas.  Em seu artigo 8º,  a referida lei

determina  a  aplicação  das  normas  gerais  do  direito  no  que  diz  respeito  à

responsabilidade civil.  Além disso,  em seu artigo 483, dispõe que o obreiro

poderá  rescindir  o  contrato  e  pleitear  a  devida  indenização  quando  o

empregador ou seu preposto praticar ato lesivo da honra e boa fama contra ele

ou sua família. (Santos, 2002, p. 95).

Faz-se  necessário  destacar,  primeiramente,  que o dano moral  na

esfera trabalhista difere do dano moral civil em um aspecto relevante e que o

agrava  em  comparação  com  este  último:  uma  das  partes  na  relação  é

subordinada à outra. Tal condição não só facilita a exploração do trabalhador,

como também pode conferir uma resistência na reação do mesmo. 

Destaque-se  que  a  reponsabilidade  civil  no  âmbito  laboral  pode

ocorrer em qualquer fase contratual, seja no início do vínculo contratual (fase

pré-contratual),  seja  na  execução  do  contrato  de  trabalho  (fase  contratual
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propriamente dita), ou ainda no momento do término do contrato de trabalho e

na  fase  pós-contratual.  Além  disso,  a  responsabilidade  pode  ser  aferida

inclusive nas relações laborais irregulares, ou seja, nos casos em que não haja

um contrato de trabalho, mas que se verifiquem os elementos caracterizadores

da relação.

Buscando  nortear-se  pela  razoabilidade  e  buscar  a  justiça  real,

doutrina e jurisprudência trouxeram uma nova concepção do dano moral, qual

seja  o  dano  moral  coletivo,  o  qual  atinge  também a  seara  trabalhista.  Tal

instituto consiste em uma “violação em dimensão transindividual dos direitos de

personalidade,  ou  seja,  que  transcende  o  caráter  pessoal,  refletindo  seus

efeitos  a  um  número  indeterminado  de  sujeitos”  (Barbosa  Júnior  e  Leão

Cabrera, 2011, p. 74).

Segundo Araújo (2011, p. 25), o contrato de emprego vai muito além

dos limites das relações privadas, tanto no seu conteúdo como em relação aos

seus  efeitos.  Para  ele,  tal  relação  jurídica  é  complexa,  dinâmica,  social  e

solidaria,  e  liga-se  intrinsecamente  aos  princípios  da  solidariedade

constitucional, dignidade humana e responsabilidade social. Tal fato resulta em

interpretações  diferenciadas  acerca  de  diversos  institutos,  inclusive  o  da

responsabilidade civil. 

Segundo Mauro Cappelletti (1977, p.152 - 153), vanguardista da teoria

da responsabilização por dano social, “[...] não se deve mais reparar só o dano

sofrido  (pelo  autor  presente  em Juízo),  mas o  dano globalmente  produzido

(pelo réu à coletividade inteira)”. Sustenta-se, desse modo, que a reparação ao

dano  individual  deve  existir  mesmo  quando  exercido  de  forma  coletiva,

devendo-se reparar também o dano produzido à coletividade ensejado pela

mesma atitude ilícita.

No entanto, não existe, no Brasil, um Código de Processo Coletivo, de

modo que, para defender esses interesses coletivos, a doutrina consagrou o

princípio da integratividade, segundo o qual todas as normas de defesa dos

interesses transindividuais se interpenetram de forma harmônica,  deste que

não haja incompatibilidade lógica entre elas. 
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Foi a partir daí que se aplicou, por exemplo, uma integração entre a Lei

da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, a qual nos permite

concluir pela possibilidade de atribuição de responsabilidade por dano moral

coletivo trabalhista.

A Lei nº 7.347/85, relativa a Ação Civil Pública, faz, em seu artigo 1º,

referência  expressa  à  responsabilidade  por  danos  morais  coletivos  e

trabalhistas causados a interesses difusos e coletivos. O CDC, em seu artigo

6º, inciso VI, também determina a reparação desses danos, e dispõe, em seu

artigo  81,  que  tal  defesa  poderá  ser  exercida  em juízo  individualmente  ou

coletivamente. 

Diante  disso,  cumpre  lembrar  que  o  trabalhador  pode  ser

compreendido,  como  já  antes  abordado  no  presente  trabalho,  em  sua

dimensão  individual,  como parte  de  uma classe  sem organização  entre  os

membros,  ou  como  uma  categoria  organizada  com interesses  profissionais

organizados.  De  tal  forma,  poderá  ser  titular  de  interesses  individuais,

interesses difusos ou interesses coletivos, respectivamente. 

Conclui-se, portanto, que um só ato patronal danoso poderá atingir

um número indefinido de trabalhadores, o que possibilitará a cada um deles

pleitear  reparação não só  individualmente,  mas também coletivamente para

defender um interesse comum. (Belmonte, 2004, p. 166-167).

Por  anos  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  se  posicionou  pela

inexistência  do  dano  moral  coletivo,  alegando  a  impossibilidade  jurídica  do

instituto, por não ser possível a vinculação de sofrimento psíquico e individual à

transindividualidade  devido  à  indeterminabilidade  do  sujeito  passivo  e  à

indivisibilidade  da  ofensa  e  reparação  da  lesão.  Assim,  o  entendimento  do

referido  tribunal  era  de  que  o  dano  moral  só  cabia  aos  indivíduos  que

pudessem ser considerados em sua individualidade.

Atualmente,  diante  da  relevância  do  tema  e  das  evoluções

observadas na doutrina, tende-se a considerar a possibilidade de aferição do

dano  moral  transindividual,  marcado  pela  indeterminabilidade  do  sujeito
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passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação da lesão, aceitando que

a lesão aos interesses coletivos não pode ficar sem retratação. 

Assim, os julgados atuais têm admitido a fixação de condenação por

danos morais coletivos, inclusive na seara trabalhista, onde se caracteriza a

partir da violação em massa de direitos fundamentais dos trabalhadores, de

normas que regulamentam a segurança e medicina do trabalho e dos direitos

inerentes à personalidade, como observaremos a seguir. 

4.2.1 Redução à Condição Análoga a de Escravo

A redução de trabalhador às condições análogas as de escravo já

é crime previsto pelo Código Penal em seu artigo 149: 

Art.  149. Reduzir  alguém  a  condição  análoga  à  de
escravo,  quer  submetendo-o  a  trabalhos  forçados ou a
jornada  exaustiva,  quer  sujeitando-o  a  condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer
meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o
empregador ou preposto.

Mas,  muito  além  disso,  tal  crime  fere  a  dignidade  da  pessoa

humana, protegida pela Constituição Federal de 1988. Atinge, portanto, não

somente  o  trabalhador,  mas  valores  pertencentes  a  toda  a  coletividade,

movidos  pela  solidariedade  e  sentimento  de  repulsa  que  tal  conduta  gera.

Assim, torna clara a existência de um dano moral coletivo, como bem entende,

por exemplo, o Tribunal do Trabalho da 3ª Região em seu fundamento utilizado

ao  julgar  o  Recurso  Ordinário  nº  0000742-41.2012.5.03.0084,  cujo  trecho

colacionamos:
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Escravizar  é  violar  direitos  fundamentais  e  difusos  da
sociedade, consagrados na Constituição Federal de 1988,
entre  os  quais  se  destacam:  a  proteção  à  dignidade
humana (art. 1º, III); os valores sociais do trabalho e da
livre  iniciativa (art.  1º,  IV),  a  inviolabilidade do direito  à
vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  (art.  5º,
caput),  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e
solidária (art. 3º, I); o princípio da legalidade (art. 5º, II);
não submissão à tortura ou a tratamento desumano ou
degradante (art. 5º, III); a inviolabilidade da intimidade, da
vida  privada,  da  honra  e  da  imagem  (art.  5º,  X);  a
liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão (art.
5º,  XIII);  a  liberdade  de  locomoção  (art.  5º,  XXIII);  a
proibição de imposição de pena de trabalhos forçados e
cruéis (art. 5º, XLVI); a proibição de prisão civil por dívida
(art. 5º, LXVII). [...] A proibição de escravidão é um direito
de  toda  a  sociedade  e,  consequentemente,  da
humanidade,  como  expressam  as  declarações
internacionais. [...] A conduta do réu causa repulsa e viola
direitos difusos de toda a coletividade, na medida em que
o  empregador  se  olvidou  de  que  estava  lidando  com
pessoas  e  submeteu-as  a  condição  degradante  e,  por
isso, merece repressão severa, a fim de imprimir na sua
consciência valores éticos e morais básicos, como o de
que se deve tratar de forma digna as pessoas que lhe
prestam serviços. 

Diante disso, percebe-se que à redução de trabalhador à condição

análoga a de escravo é um dos exemplos de que o dano moral se torna cada

vez mais evidente no âmbito trabalhista.

4.2.2 Revista Íntima

A revista íntima é vedada expressamente pela CLT, em seu artigo

373-A,  inciso  VI,  configurando  uma  prática  abusiva  do  poder  diretivo  do

empregador  e  uma  violação  à  intimidade  do  ser  humano,  protegida  pela

Constituição. Dessa forma, afeta não somente um trabalhador, mas um grupo

de trabalhadores,  ferindo direitos  coletivos  e gerando,  portanto,  dano moral

coletivo,  como  observa-se,  por  exemplo,  na  ementa  do  Recurso  Ordinário
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01374.2007.010.19.00-0  julgado  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  19ª

Região :

REVISTA PESSOAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. -
O  PODER  DIRETIVO  DO  EMPREGADOR  JAMAIS
DEVERÁ  SE  SOBREPOR  AO  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA,  QUE  É  O
PRINCÍPIO MATRIZ DA CONTITUIÇÃO FEDERAL.  OS
CUIDADOS DO EMPREGADOR PELA PRESERVAÇÃO
DE  SEU  PATRIMÔNIO  ENCONTRAM  LIMITE
INTRANSPONÍVEL  NOS  DIREITOS
PERSONALÍSSIMOS, RAZÃO PELA QUAL TEM-SE QUE
A REVISTA DO EMPREGADO NÃO PODE RESULTAR
EM INJUSTIFICADA INVASÃO DE PRIVACIDADE, POIS
SÃO INVIOLÁVEIS A INTIMIDADE, A VIDA PRIVADA, A
HONRA E A IMAGEM DAS PESSOAS, DIREITOS ESTES
ASSEGURADOS POR NORMA CONSTITUCIONAL. "IN
CASU",  A  CONDUTA  DO  EMPREGADOR
ULTRAPASSOU  OS  LIMITES  DA  DIGNIDADE  DO
HOMEM,  CONFIGURANDO  PROCEDIMENTO
VEXATÓRIO  E  HUMILHANTE  QUE  IMPÕE  A
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  AO
TRABALHADOR.

Ressalte-se que a conduta de realizar revista íntima é reprovável,

seja  em  virtude  de  submeter  o  empregado  a  situação  vexatória,  como

observado no julgado anterior,  seja  por  submeter  os  empregados a prática

similar à aplicada na revista policial, conferindo aos trabalhadores tratamento

semelhante  ao  dado  a  criminosos.  Esse  último  exemplo  foi  observado  na

ementa do julgado do Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região ao Recurso

Ordinário nº 00202-2003-003-20-85-5:

DANO  MORAL  COLETIVO  -  CONFIGURAÇÃO  -
REVISTA  ÍNTIMA  DE  EMPREGADOS  Tendo  sido
demonstrado  que  a  revista  efetivada  pela  empresa  em
seus empregados, a despeito de não ser realizada com
excessos  vexatórios,  os  submetia  à  humilhação  de  um
procedimento  em  muito  similar  às  ‘revistas’  procedidas
pela  autoridade  policial,  deixando  antever  a  dúvida  do



40

empregador quanto à integridade moral dos empregados,
tratando-os como sujeitos  da prática  de infração penal,
constata-se  a  extrapolação  dos  limites  de  seu  poder
diretivo  ao  adotar  a  prática  de  revista  íntima  em suas
dependências, máxime quando poderia ter utilizado outros
meios para controle e vigilância de seus produtos. Ilícito e
desnecessário o constrangimento físico e moral imposto
com apalpadelas  pelo  corpo  e  com a  suspeita  velada,
ofendendo a sua honra e a sua intimidade, sendo possível
a tutela coletiva dos trabalhadores em pleito indenizatório.
Dano moral configurado. 

Tais julgados consideram que a desconfiança nos empregados por

parte do empregador não pode sobrepor a dignidade humana destes, o que

não só viola a honra e a intimidade dos mesmos, como também afeta todo o

grupo de trabalhadores, configurando ofensa aos direitos coletivos em sentido

estrito, geradora de dano moral. 

4.2.3 Descumprimento das Normas de Medicina e Segurança do Trabalho

É  também  caracterizado  o  dano  moral  coletivo  quando  o  meio

ambiente  de  trabalho  se  encontra  inseguro  para  a  prática  do  labor,  em

decorrência  do  não  cumprimento  das  regras  de  medicina  e  segurança  do

trabalho. Tal interesse é protegido inclusive pela Constituição Federal de 1988,

que  em  seu  artigo  7º,  inciso  XXII,  estabelece  que  são  direitos  dos

trabalhadores a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas

de saúde, higiene e segurança”. Observe-se a ementa do julgado do TRT da 1ª

Região ao Recurso Ordinário nº 6853520115010077:

RECURSO  ORDINÁRIO.  VIOLAÇÃO  ÀS  NORMAS  DE
MEDICINA  E  SEGURANÇA  DO  TRABALHO.  DANO
MORAL COLETIVO.  A redução  dos  riscos  inerentes  à
atividade  laborativa,  por  meio  das  normas  de  saúde,
higiene  e  segurança,  constitui-se  em  direito  social  dos
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  nos  exatos  termos  do
inciso  XXII,  do  artigo  7º,  da  Constituição  Federal  e
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obrigação  do  empregador,  nos  termos  do  artigo  154  e
seguintes  da  CLT.  A  garantia  constitucional  do  meio
ambiente  de trabalho saudável  permite  que se estenda
uma proteção erga omnes, atrelando-se a efetividade de
tal direito às tutelas preventivas que atendem a interesse
de  uma  coletividade.  O  desrespeito  a  direito  dessa
natureza  evidencia  um  dano  moral  coletivo,  que  se
dissocia da ideia de dor psíquica, própria da pessoa física,
direcionando-se para valores compartilhados socialmente
que traduzam natureza coletiva.

O  desrespeito  às  normas  de  medicina  e  segurança  do  trabalho

enseja também um desrespeito à vida dos trabalhadores, mas que ultrapassa a

esfera  da  individualidade.  Isso  se  dá  pois  tais  normas  tem  o  objetivo  de

prevenir  os  acidentes  de  trabalho,  sendo  este  um  interesse  de  toda  a

sociedade, e não apenas dos trabalhadores, afetando um valor da alvitrado

pela coletividade, como confirma a ementa do julgado proferido pelo TRT da 1ª

Região no Recurso Ordinário nº 00000097120115010341: 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  VIOLAÇÃO  DAS  NORMAS
RELATIVAS  À  SEGURANÇA  E  MEDICINA  DO
TRABALHO  E  À  DURAÇÃO  DO  TRABALHO  -  DANO
MORAL  COLETIVO  -  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  As
diversas  irregularidades  praticadas  pela  empresa  ré,
consistentes em não observar as normas de segurança e
medicina  do  trabalho  previstas  na  Constituição da
República,  Consolidação das Leis do Trabalho e Normas
Regulamentadoras nº 4, 9 e 12, bem como os preceitos
constitucionais  e  consolidados  referentes  à  duração  do
trabalho,  ocasionaram  inequívoca  lesão  a  um
determinado grupo de pessoas. Ademais, acentue-se que
há,  sim, lesão coletiva a ser ressarcida,  pois  a  ilicitude
perpetrada pela parte ré extrapola a esfera individual dos
envolvidos  e  repercute  nos  interesses  extrapatrimoniais
da coletividade. Exsurge, pois, correta a r. sentença que
condenou a ora recorrente ao pagamento de indenização
por  danos  morais  coletivos  no  valor  de  R$  500.000,00
(quinhentos  mil  reais),  a  ser  revertido  em prol  do  FAT,
montante  este  que  se  revela  adequado,  mormente
considerando  o  vultoso  capital  social  subscrito  e
integralizado  da  companhia  ré,  que,  em  2011,  era  de
1.290.488.887,41  (um  bilhão,  duzentos  e  noventa
milhões,  quatrocentos e oitenta e oito  mil,  oitocentos  e
oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104164/lei-de-criacao-do-fundo-de-amparo-ao-trabalhador-lei-7998-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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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Da mesma forma se posiciona o Tribunal Superior do Trabalho, pelo

que se pode observar na ementa do acórdão do Recurso de Revista nº 15500-

56.2010.5.17.0132: 

RECURSO  DE  REVISTA.  DANO  MORAL  COLETIVO.
DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS.  NORMAS  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO. Consoante registrou o Tribunal a quo, está
comprovado que a  ora  recorrente  incorreu  em conduta
prejudicial  aos  seus  empregados,  ao  descumprir  as
normas referentes à segurança e à medicina do trabalho.
Ora,  aquele  que por  ato  ilícito  causar  dano,  ainda que
exclusivamente  moral,  fica  obrigado a  repará-lo.  Assim,
demonstrado  que  a  recorrente  cometeu  ato  ilícito,
causando prejuízos a um certo grupo de trabalhadores e à
própria  ordem  jurídica,  não  merece  reparos  a  decisão
proferida  pela  instância  ordinária  que  a  condenou  a
indenizar  os  danos  morais  coletivos  [destacou-se].
Recurso de revista conhecido e não provido.

Diante  disso,  é  notável  a  incidência  do  dano  moral  coletivo  nas

relações trabalhistas em decorrência do desrespeito às normas de medicina e

segurança do trabalho, posto que afetam diretamente o ambiente de trabalho e,

consequentemente, os trabalhadores e a sociedade como um todo.  

4.2.4 Descumprimento das Leis Trabalhistas

O dano moral coletivo se configura também pela desobediência

da  legislação  trabalhista,  no  que  se  refere  às  normas  de  observância

obrigatória,  as quais garantem ao empregado a dignidade na realização do

trabalho,  valor  que  se  encontra  em constante  risco  de  ser  ameaçado  pelo

trabalhador. 

Como  exemplo  temos  os  limites  de  tempo  estabelecidos  nos

intervalos intrajornada e interjornada, período comumente violado por parte do
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empregador  em  detrimento  do  empregado,  como  se  observa  no  Recurso

Ordinário nº 01606-2011-008-10-00-0 julgado pelo TRT da 10ª Região:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
TRABALHO.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  DIREITOS
COLETIVOS. Nos termos dos arts. 127, 129 da CF; 83,
III,  da  Lei  Complementar  75/1993,  está  legitimado  o
Ministério  Público  do  Trabalho  para  ajuizar  ação  civil
pública  para  a  defesa  de  interesses  coletivos,  quando
desrespeitados  os  direitos  sociais  constitucionalmente
garantidos,  aí  incluídos  os  individuais  homogêneos,
conforme a definição dada pelos incisos I, II e III do art. 81
do  CDC.  DANO  MORAL  COLETIVO.
DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS. INDENIZAÇÃO. 1. O descumprimento,
pelo  empregador,  das obrigações referentes aos limites
legais  do  trabalho,  bem  como  do  intervalo  intra  e
interjornada, revela conduta prejudicial aos empregados,
especialmente no tocante à sua saúde e segurança, além
de ferir  a  ordem jurídica [destacou-se].  2.  Aflorando da
prática lesão a direitos transindividuais, emerge o dever
de  reparação  genérica  à  sociedade  pelos  danos
causados.

No  entanto,  é  imperioso  destacar  que  não  é  a  mera  violação  à

legislação trabalhista que enseja o dano moral coletivo, mas apenas os casos

em que a ofensa transcende os limites individuais e tem um relevante grau de

reprovabilidade jurídica, atingindo também uma coletividade, de acordo com

posicionamento do TRT da 3ª Região no julgamento do Recurso Ordinário nº

000055645.2013.5.03.0096:

DANO  MORAL  COLETIVO.  CARACTERIZAÇÃO.  A
caracterização  do  dano  moral  coletivo  está  ligada  à
ofensa, em si, a direitos difusos e coletivos, cuja essência
é  tipicamente  extrapatrimonial,  não  havendo,  portanto,
necessidade  de  comprovação  de  um prejuízo  material,
bem como de uma perturbação psíquica da coletividade.
Com efeito, o que deve ser analisado é a gravidade da
violação  cometida  frente  à  ordem  jurídica,  sendo
prescindível a demonstração da repercussão de eventual
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violação na consciência coletiva do grupo social, uma vez
que a lesão moral sofrida por este decorre, exatamente,
da  injusta  lesão  a  direitos  metaindividuais  socialmente
relevantes  [destacou-se].  Portanto,  não  é  qualquer
desobediência à legislação trabalhista que caracteriza o
dano  moral  coletivo.  Nesse  passo,  no  plano  coletivo,
assim como no âmbito individual o exame do dano moral
deve ser realizado com cautela, inclusive para evitar a sua
banalização. Por exemplo, quando o descumprimento da
legislação  trabalhista  está  relacionado  a  normas  de
segurança no trabalho, expondo os trabalhadores daquela
coletividade a riscos iminentes, ou outro exemplo, no caso
de trabalho escravo e infantil, tais violações consistem em
lesões a direitos fundamentais  constitucionais -  como a
dignidade  da  pessoa  humana,  os  valores  sociais  do
trabalho - fundamentos do Estado Democrático de Direito
- atingindo toda a sociedade, o que autoriza a imposição
de indenização.

Pelo que se observa, o descumprimento de leis trabalhistas de modo

que prejudique o empregado também pode gerar  dano moral  coletivo,  pois

poderá afetar toda uma categoria de trabalhadores.

4.2.5 Terceirização Ilícita

De acordo com a Súmula 331 do TST, a terceirização somente será

lícita nos casos de serviços de conservação e limpeza, de vigilância,  e nos

ligados à atividade meio do tomador de serviços, o que leva à conclusão de

que a terceirização de qualquer atividade ligada à atividade fim do empregador

será ilícita. 

Vários tribunais entendem que essa terceirização ilícita dá origem a

um dano moral, como se pode observar no julgamento do Recurso Ordinário nº

01123-2007-118-15-00-7 do TRT da 15ª Região, do caso em que uma empresa

rural  contratou  serviços  de  empresas  que  forneceram  funcionários  para

trabalhar na lavoura, trabalho este ligado à atividade fim da empresa. Verifique-

se a ementa:
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DANO  MORAL  COLETIVO.  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.
TRATAMENTO DESUMANO.  AFRONTA AOS ARTIGOS
5º  E  7º  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. Optou a empresa, ao invés de
admitir  e  assalariar  seus  próprios  empregados,  por
contratar empresas terceirizadas para o fornecimento de
mão-deobra para a realização de tarefas inerentes à sua
atividade  empresarial,  em  afronta  ao  entendimento
constante da Súmula nº 331 do C. TST. [...].

Inclusive o TST decidiu nesse sentido, no Recurso de Revista nº

12220011.2006.5.13.0002, como podemos ver em trecho da emenda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO do MINISTÉRIO PÚBLICO.
DANO  MORAL  COLETIVO.  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.
ATIVIDADE FIM. Demonstrada violação do artigo 1º, IV,
da  Lei  7.347/85.  Agravo  de  instrumento  provido.
RECURSO  DE  REVISTA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
DANO  MORAL  COLETIVO.  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.
ATIVIDADE FIM. In casu, a reclamada incorreu na prática
de ato ilícito ao contratar trabalhadores terceirizados para
atuar em sua atividade fim, precarizando as relações de
trabalho  e  desvirtuando a  finalidade social  do  trabalho,
restando configurado o dano moral coletivo [destacou-se].
Também  assim  o  é  porquanto  verificado  que  houve
violação  de  preceitos  constitucionais,  bem  assim  de
disposições  encartadas  na  legislação  trabalhista
consolidada, em razão da atitude ilícita praticada pela ré
de  não  cumprir  as  normas  nacionais  relacionadas  à
proteção do emprego e dos trabalhadores, tendo-se, por
consequência, a violação dos princípios constitucionais da
dignidade  da  pessoa  humana  e  do  valor  social  do
trabalho. Recurso de revista conhecido e provido [...].

A Administração Pública também poderá ser  responsabilizada por

dano moral coletivo por conta de terceirização ilícita, uma vez que, segundo a

Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso II, “a investidura em cargo

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público”, sendo
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irregular  a  contratação  de  indivíduos  diretamente,  como  ocorre  com  a

terceirização. 

Essa  prática  gera  grave  ofensa  aos  possíveis  candidatos  ao

concurso público,  atingindo interesses difusos,  posto  que os  indivíduos são

indetermináveis e o objeto indivisível.  É esse o entendimento do TRT da 4ª

Região,  no Recurso Ordinário  nº  0175600-63.2009.5.04.0202,  e  do TST,  no

Recurso de Revista nº 43400-71.2008.5.14.0001, como se pode observar nas

ementas seguintes:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. É ilícita
a  terceirização  de  atividades  previstas  em  plano  de
cargos  e  salários  da  empresa,  em  detrimento  de
candidatos  aprovados  em concurso  público.  Violação  à
norma constitucional que exige a contratação de pessoal
por intermédio de processo seletivo. Afronta aos princípios
da  impessoalidade  e  moralidade  administrativas.  Dano
moral coletivo configurado.

RECURSO  DE  REVISTA -  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
TRABALHO  -  INDENIZAÇÃO  -  DANO  MORAL
COLETIVO -  TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.  A circunstância
de a reclamada contratar mão de obra terceirizada para
suprir necessidade de pessoal no exercício de atividade
fim  da  empresa  consiste  em  lesão  que  transcende  o
interesse  individual  de  cada  trabalhador  de  per  si  e
alcança todos os possíveis candidatos que, submetidos a
concurso público, concorreriam, nas mesmas condições,
ao  emprego  no  segmento  econômico  [destacou-se].
Recurso de revista conhecido e provido.

Diante  do exposto,  a  terceirização ilícita,  tanto  no âmbito  privado

quanto no público, é ensejadora de dano moral coletivo, uma vez que consiste

em  tentativa  dos  empregados  de  burlar  os  direitos  garantidos  pelos

trabalhadores, a qual torna as relações de trabalho mais precárias, fere o valor

social  do trabalho previsto  pela Constituição e viola  a dignidade da pessoa

humana, sendo, todos esses, interesses que ultrapassam o âmbito individual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dano moral coletivo tutela interesses que ultrapassam o limite do

individual  e  atinge  valores  fundamentais  da  sociedade,  sendo,  portanto,  de

suma importância a atribuição da responsabilidade deste a alguém, seja para

fins  de  recomposição  do patrimônio  do  indivíduo lesado,  seja  para  punir  o

agressor e utilizá-lo de exemplo para o restante da sociedade, desencorajando

a todos, inclusive o agente, a incorrer novamente na conduta danosa. 

A seara trabalhista é um dos âmbitos onde são vistas tais violações

aos  interesses  coletivos  com bastante  frequência,  como  se  pôde  perceber

pelos numerosos exemplos de trabalhadores que são prejudicados pela falta

de ambiente laboral adequado, devida à violação das regras de medicina e

segurança do trabalho, pelo descumprimento das leis trabalhistas, pela adoção

de terceirizações ilícitas,  e  até mesmo pela submissão dos trabalhadores a

condições semelhantes às características do trabalho escravo.

Tais condutas lesivas,  além de bastante recorrentes, são também

atentatórias à dignidade humana, defendida pela nossa Constituição,  sendo

sua proteção, portanto, relevante a toda a sociedade. Por esse motivo, e pelos

seus  objetivos  reparadores,  punitivos  e  socioeducativos,  é  que  a

responsabilidade civil  deve ser  atribuída nessas situações,  não se podendo

aceitar a ideia de ocorrerem tantas violações a esses direitos sem que nada

seja feito a respeito. 

Vem-se entendendo também, embora não sem controvérsias, que

para que se configure um dano moral coletivo não há que necessariamente

ocorrer ofensa à dignidade da pessoa humana, bastando que se violem direitos

da personalidade, posto que, diante da dimensão coletiva, muitas vezes o que

se atinge é um grupo indeterminado de pessoas, o que impossibilita a aferição

de dor ou abalo psíquico.
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Por essa razão, mais acertada seria a utilização da expressão “dano

extrapatrimonial  coletivo”, ao invés de “dano moral coletivo”,  porquanto para

que se conclua pela ocorrência do dano basta que se verifique a ocorrência do

ato e o nexo causal deste com o resultado danoso na esfera extrapatrimonial,

sendo o abalo psicológico apenas uma consequência da violação cometida, e

não  um  dano  em  si,  podendo,  até  mesmo,  nem  ocorrer,  sem  prejuízo  da

aferição do dano moral coletivo.  

Também com base na grande relevância que a violação a interesses

metaindividuais  tem  diante  da  sociedade,  atribui-se  ao  ofensor  uma

responsabilidade  objetiva  nos  casos  de  dano  moral  coletivo,  não  sendo

necessária a existência do elemento da culpa para sua configuração.  

O  dano  moral  coletivo  é  fundamentado  legalmente  por  uma

integração entre a Lei da Ação Civil Pública (LACP) e o Código de Defesa do

Consumidor  (CDC),  e  reforçado  pelas  decisões  jurisprudenciais  a  favor  da

ocorrência de dano moral coletivo na esfera trabalhista.

A LACP estabelece que será atribuída responsabilidade ao indivíduo

que causar dano moral ou patrimonial a qualquer interesse difuso ou coletivo,

além dos danos causados aos interesses individuais homogêneos, posto que

estes últimos encontram-se previstos no CDC, de modo que serão protegidos

todos os interesses coletivos em sentido amplo mediante a integração destes

dois dispositivos. 

Pode-se observar, portanto, que, diante da evolução da Constituição

e da sociedade, a existência do dano moral coletivo na seara trabalhista, por

anos negada pelos tribunais pátrios devido à impossibilidade de aferição de

sofrimento psíquico da coletividade, à indeterminabilidade do sujeito passivo, e

à indivisibilidade da ofensa e reparação da lesão, passou a ser aceita. 

Deve  ser,  portanto,  admitida  a  possibilidade  jurídica  de

responsabilização e reparação por conduta que viole direitos coletivos e difusos

da sociedade, não sendo preciso comprovar a ocorrência de lesão psíquica, o

que só é possível analisando a individualidade humana, mas exigindo apenas
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uma averiguação baseada apenas nas características próprias dos interesses

difusos e coletivos.

É função do Direito proteger o homem em sua plenitude, logo, cabe a

ele reparar todo tipo de lesão, seja material ou imaterial, individual ou coletiva,

pois sua existência se fundamenta em buscar a justiça social e garantir que

cada  indivíduo  possa  exercer  plenamente  seus  direitos  amparado  no

ordenamento jurídico. 
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