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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda o tema da responsabilidade dos empregadores pela 

adoção de condutas capazes de causar danos à coletividade. No campo laboral, a 

transgressão deliberada e consciente da legislação trabalhista provoca danos de 

alcance social por agredir a dignidade humana dos trabalhadores e os valores 

sociais do trabalho. Em um primeiro momento, analisa-se tal fenômeno, denominado 

de dumping social, e o alcance dos seus danos. Nessa linha, examina-se a 

utilização de indenizações punitivas como instrumento apto a reparar e prevenir tais 

danos, focando-se na compatibilidade do instituto estrangeiro Punitive damages com 

o Direito trabalhista. Em um segundo momento, discorre-se sobre a existência de 

direitos metaindividuais, pertencentes a toda a sociedade, que ao serem violados 

causam o chamado dano moral coletivo. A partir daí, debruça-se na conceituação de 

dano moral coletivo, suas características, fundamento legal e exemplos de sua 

ocorrência na esfera trabalhista. Em seguida, expõe-se a forma de 

responsabilização do empregador por tais danos, discorrendo sobre a função da 

indenização aplicada, os critérios para sua fixação e sua destinação. Finalmente, 

realça-se a importância do Ministério Público do Trabalho no combate aos danos 

sociais e seus instrumentos de ação na luta contra a precarização das relações 

trabalhistas.  

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade trabalhista. Dano social. Dumping social.  

Indenização punitiva. Punitive Damages. Dano moral coletivo.  
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ABSTRACT 

 

 

This paper discusses the notion of employer liability by adopting behaviors 

that cause harm to the community. In the labor field, the deliberate and conscious 

violation of labor legislation causes a social damage by attacking the dignity of 

workers and the social values of work. At first, we analyze this phenomenon, called 

social dumping, and the extent of their damage. Along this line, examines the use of 

punitive compensation as an instrument able to repair and prevent such damage, 

focusing on the compatibility of the foreign institute punitive damages with labor law. 

At a second moment, discusses about the existence of collective rights, belonging to 

the whole society, which, when violated cause the so-called collective moral damage. 

From there, it focuses on the concept of collective moral damage, their 

characteristics, legal basis and examples of its occurrence in labor. Then, it exposes 

the mechanism of employer's liability for those damages, discussing the role of the 

compensation applied, the criteria for its setting and its destination. Finally, it 

highlights the importance of the Ministry of Labor to combat the damage and its 

instruments of social action in the fight against the precariousness of labor relations. 

 

 

Keywords: Liability labor. Social damage. Social dumping. Punitive compensation. 

Punitive Damages. Collective moral damage.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

No panorama das competições empresariais, onde o objetivo é alcançar 

custos reduzidos de produção e lucros ampliados, a diminuição do preço do produto 

é alcançada pela subtração de direitos dos trabalhadores. Grandes empresas 

realizam análises de custo e benefício chegando à conclusão de que é 

economicamente mais rentável sonegar os direitos trabalhistas e adimpli-los apenas 

se compelidos pelo judiciário, do que cumprir com todos os direitos garantidos 

espontaneamente.  

Percebe-se assim que uma única empresa possui número significativo de 

ações judiciais relativas sempre à mesma matéria, demonstrando a opção por violar 

os direitos trabalhistas e a intenção de continuar persistindo na mesma conduta 

enquanto esta se mostrar lucrativa. É fácil perceber que essa violação, reiterada e 

inescusável, dos direitos dos trabalhadores atinge não só a própria figura do 

trabalhador, que pleiteia diretamente seus direitos, mas também toda a sociedade.  

 Construída com base no princípio da dignidade humana, nos direitos 

fundamentais do homem e no valor social do trabalho, a sociedade brasileira preza 

pela qualidade de suas relações trabalhistas, por entender a importância que o 

trabalho digno exerce nas diversas áreas da vida do cidadão. Tais valores são 

considerados tão basilares que foram consagrados, pela própria Constituição 

Federal, como fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

Dessa forma, ao ignorar deliberadamente o sistema jurídico de proteção ao 

trabalhador, o empregador agride a própria dignidade humana, comprometendo os 

direitos fundamentais dos empregados, assim como o valor social do trabalho. O 

resultado é a completa precarização das relações trabalhistas devido à 

sobrevalorização do sucesso econômico em detrimento da pessoa humana. 

Portanto, percebe-se uma ampliação do universo de atingidos pela conduta lesiva, 

podendo-se falar em danos causados a toda uma coletividade.  

É imprescindível um regime de responsabilidade trabalhista que possua 

aptidão e força para prevenir e reparar os danos decorrentes dessas condutas 
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antijurídicas que atingem interesses da coletividade. Sendo assim, o objeto de 

estudo desse trabalho será a caracterização desses danos causados à sociedade e 

os procedimentos de reparação apontados pelo Direito para garantir o equilíbrio e a 

qualidade das relações laborais.  

O estudo aborda, inicialmente, essa opção dos empregadores por não 

cumprirem com os direitos trabalhistas, tanto no cenário mundial quanto no nacional, 

culminando no fenômeno chamado de dumping social. Em seguida, delimita-se a 

extensão das consequências da adoção de tais condutas, caracterizando o 

denominado dano social. Na sequência, apresenta-se uma tentativa de solução para 

o problema com a aplicação da indenização suplementar, criada através do 

enunciado nº 4, aprovado na 1ª Jornada de Direito material e processual do Direito 

do Trabalho1. A partir daí, a atenção é dirigida para as similaridades entre a 

indenização suplementar, com intuito punitivo, e o instituto estrangeiro dos punitive 

damages, passando-se a analisar sua compatibilidade com o Direito brasileiro.  

Examina-se, em seguida, o dano moral coletivo na esfera trabalhista, 

debruçando-se na sua conceituação, características e exemplos de sua ocorrência. 

Foca-se na existência de interesses e direitos de natureza transindividuais 

titularizados por uma coletividade de pessoas, realizando-se uma incursão sobre a 

categoria de direitos coletivos lato sensu no âmbito trabalhista. Estuda-se, 

detidamente, o fundamento legal do dano moral coletivo, a natureza objetiva da sua 

responsabilidade e sua prova. Em seguida, analisa-se o procedimento relativo à 

reparação do dano moral coletivo, como a função da indenização aplicada, os 

critérios para a definição do montante condenatório e sua destinação. Por fim, 

realça-se a importância do Ministério Público do Trabalho no combate aos danos 

sociais e seus instrumentos de ação na luta contra a precarização das relações 

trabalhistas. 

                                                           
1
 Enunciados aprovados na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho. 

Revista LTr Legislação do Trabalho: Publicação Mensal de Legislação, Doutrina e 
Jurisprudência, São Paulo , v. 71, n. 12, p. 1500-1507, dez. 2007. 
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1  DUMPING SOCIAL E INDENIZAÇÕES PUNITIVAS  

 

 Este capítulo aborda, inicialmente, a opção deliberada dos empregadores por 

não cumprirem com os direitos trabalhistas, tanto no cenário mundial quanto no 

nacional, culminando no fenômeno chamado de dumping social. Em seguida, 

delimita-se a extensão das consequências da adoção de tais condutas gerando o 

chamado dano social. Neste panorama, discute-se formas de repreensão para tais 

atos com a aplicação de uma indenização chamada de suplementar. A partir daí, a 

atenção é dirigida para as similaridades entre esta indenização, de intuito punitivo, e 

o instituto estrangeiro dos punitive damages, passando-se a analisar sua 

compatibilidade com o Direito brasileiro.  

 

 

1.1 Dumping  

 

Dumping é um termo utilizado, principalmente, na área do comércio 

internacional e pode ser definido como “a oferta de um produto no comércio de outro 

país a preço inferior àquele praticado, no curso normal das atividades comerciais, 

quando destinado ao consumo no país exportador”.2 Considerado uma prática 

comercial desleal, o dumping tem por objetivo prejudicar ou eliminar a concorrência 

e obter vantagem no mercado com o monopólio de determinado produto.  

De acordo com Roberto di Sena: 

O dumping implica a exportação de uma mercadoria para outro país 

por um preço abaixo do "valor normal", entendendo-se como tal um 

preço inferior ao custo de produção do bem ou então inferior àquele 

praticado internamente no país exportador. Esta situação gera 

inúmeras distorções na economia do país importador, podendo levar 

                                                           
2
 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. Revista IOB 

Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v.21, nº 242, p. 82.    
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à ruína empresas já ali instaladas ou impedir que outras mais 

estabeleçam firmas em seu território.3 

Portanto, a ação de introduzir um bem ou serviço no mercado exterior a um 

preço mais baixo do que o de um produto idêntico no mercado de origem consiste 

em uma estratégia de monopolização de mercado. É considerada desleal, pois a 

redução dos preços é temporária, já que no momento em que a concorrência 

nacional for eliminada, a empresa exportadora passará a elevar os preços com os 

quais vinha exportando.4  

Sendo assim, pode-se concluir que o fim último da prática é o aumento 

arbitrário dos lucros às custas do enfraquecimento da indústria de um determinado 

país. Portanto, “o dumping é altamente prejudicial por eliminar ou ao menos reduzir 

a concorrência, seja local, seja de outras empresas internacionais; e por criar 

obstáculos ao surgimento de novas empresas, devendo, por esta razão, ser 

prontamente combatido”.5 

A fim de evitar tal prática, os países desenvolveram medidas antidumping, 

que podem consistir na aplicação de tarifas adicionais sobre as importações 

advindas de empresas que se utilizam do método ou até mesmo barreiras 

comerciais proibindo a comercialização destes produtos. Traduzem-se em medidas 

de defesa comercial na intenção de reduzir ou eliminar o prejuízo causado às 

indústrias nacionais do país importador.6  

 De modo geral, observa-se que a prática do dumping é analisada 

exclusivamente pelo viés econômico. A repercussão dos efeitos prejudiciais 

causados pela atividade ocorre no âmbito econômico de um país e as tentativas de 

solução para a questão também são fornecidas pela esfera econômica. Entretanto, o 

dumping também pode ser analisado como um fenômeno social com graves 

consequências nas relações trabalhistas.  

                                                           
3
 DI SENA JÚNIOR, Roberto. O dumping e as práticas desleais de comércio exterior.  Jus 

Navigandi, Teresina, 2000.   
4
 MORAES, Luis Felipe do Nascimento. O capital globalizado, o investimento estrangeiro e a 

flexibilização das normas trabalhistas no Brasil. Genesis: Revista de Direito do Trabalho, Curitiba, 
v. 25, nº 145, p. 71. 
5
 DI SENA JÚNIOR, Roberto. O dumping e as práticas desleais de comércio exterior.  Jus 

Navigandi, Teresina, 2000.   
6
 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. Revista IOB 

Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v.21, nº 242, p. 87.    
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Na busca da monopolização de mercados e da produção conforme o maior 

lucro, o trabalhador é visto apenas como um componente do preço do produto e as 

condições de trabalho oferecidas a ele apenas como mais uma despesa. Analisando 

a questão, Gustavo Trierweiler explica que: 

 O custo dos direitos vem ganhando importância, em especial no 

âmbito empresarial, porque há reflexos diretos na elaboração do 

produto e, consequentemente, no preço e condições em que os bens 

são comercializados. Em outras palavras, o custo dos direitos 

trabalhistas, em específico, influencia diretamente na formação do 

preço e, assim, na competitividade da empresa.7 

Ciente dessas condições, as empresas passaram a sacrificar os direitos 

trabalhistas visando reduzir despesas com a mão de obra e tornar seus preços mais 

atraentes para o mercado, dando origem a uma nova modalidade de dumping - 

chamada de dumping social.  

 

 

1.2 Dumping Social no cenário mundial 

 

No cenário mundial, convencionou-se chamar de dumping social: 

Conduta de certos Estados em pagar salários muito baixos e 

oferecer condições de trabalho precárias com o intuito de, reduzindo-

se severamente os gastos com mão de obra, possibilitar que seus 

produtos internos tenham preços inferiores ao mercado internacional 

ou, então, que o baixo custo da mão de obra dos trabalhadores 

locais seja atraente à instalação de novas empresas.8  

Sendo assim, o conceito de dumping social gira em torno da redução dos 

custos de produção decorrente da supressão ou restrição dos direitos trabalhistas e 

sociais. O maior exemplo dessa prática pode ser observado na China que, com a 2ª 

                                                           
7
 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. Revista IOB 

Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v.21, nº 242, p. 84.  
8
 TRIERWEILER, Gustavo F. Op. cit., p. 85.    
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maior economia do mundo, ainda ignora os direitos trabalhistas e assim comercializa 

produtos a preços irrisórios no mercado. A mão de obra barata chama atenção para 

práticas trabalhistas inaceitáveis e indícios de trabalho escravo9.  

De acordo com o documentário “China Blue”, que retrata as condições de 

trabalho em uma fábrica de jeans no Sudoeste da China, “os trabalhadores 

assumem jornadas de 12 horas por dia, seis a sete dias por semana, recebendo 

algo entre US$ 100 a US$200 por mês”.10 Carga horária excessiva, péssimas 

condições de higiene e segurança no ambiente de trabalho, assim como 

remuneração inadequada é o que permite que os produtos chineses dominem o 

mercado internacional e derrubem produtores que, por respeitarem as leis 

trabalhistas, não conseguem produzir a tão baixo custo.  

Ainda no contexto da globalização da economia, Mina Kawai explica que: 

Também se fala em “dumping social” quando os preços baixos dos 

bens resultam do fato das empresas produtoras estarem instaladas 

em países onde não são cumpridos os direitos humanos mais 

elementares, assim como direitos dos trabalhadores 

internacionalmente reconhecidos, e com isso os custos sociais da 

mão de obra são extremamente baixos permitindo 

consequentemente uma descida artificial dos preços produzidos em 

condições laborais ilegítimas e que vão contra a dignidade humana.11 

Em países mais desenvolvidos, as legislações trabalhistas garantem uma 

série de direitos e benefícios para os trabalhadores, que são vistos pelos 

empresários como empecilhos para a produção voltada ao lucro. Em contrapartida, 

países menos desenvolvidos apresentam custos de produção menores em face da 

inexistência de direitos trabalhistas mínimos. Por isso, “as empresas tem levado em 

                                                           
9
 PERES, Antonio Galvão. O dragão chinês: dumping social e relações de trabalho na China. Revista 

LTr Legislação do Trabalho: Publicação Mensal de Legislação, Doutrina e Jurisprudência, São 
Paulo, v. 70, nº 4, p. 469. 
10

 SANTOS, Wemerson; GURGEL, Camila. Os reflexos de um país em constante mutação. Revista 
Anamatra, Brasília, nº 62, p.38-41, Ano XXIII, 2º ed. 2011, p. 39. 
11

 KAWAY, Mina. Dumping Social: as normas de trabalho e sua relação com o comércio 
internacional. Instituto Declatra, Florianópolis, 2010, p. 3. 
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consideração a flexibilidade da regulação trabalhista como fator decisivo em suas 

implantações”.12   

Empresas multinacionais migram suas estruturas de produção para regiões 

onde as leis trabalhistas são precárias ou inexistentes e, por isso, oferecem mão de 

obra mais barata. Por privar os trabalhadores de seus direitos mais básicos, esses 

países são capazes de produzir produtos por preços abaixo do valor considerado 

justo, se tornando um local atraente para a instalação de empresas quando em 

comparação a determinados países socialmente avançados, onde o trabalhador tem 

um alto custo13.  

Empresas renomadas, como Nike e Adidas, utilizam-se dessa prática. São 

empresas com sede americana, mas que possuem fábricas instaladas em países 

como China, Filipinas e Sri Lanka. É mais lucrativo transferir toda a produção para 

um país com legislação trabalhista frágil do que arcar com os encargos trabalhistas 

no país de origem da marca.14 Dessa forma, a empresa multinacional dispensa 

valores irrisórios para a produção dos bens, maximizando assim os lucros.  

Entretanto, o resultado dessa busca incessante pelo aumento dos lucros é a 

precarização das relações de trabalho. “Poderíamos definir que dumping social seria 

a sobrevalorização do progresso econômico em detrimento do bem-estar social”.15 

Com a adoção dessas práticas, são desrespeitados, sobretudo, os direitos humanos 

e fundamentais do trabalhador, contrariando os interesses da coletividade.  

 

1.3 Dumping Social no cenário nacional 

As definições de dumping social até então apresentadas tratam do mercado 

externo e da competição entre países pelo domínio do comércio internacional, 

entretanto também no mercado interno é possível a prática de dumping social.  

                                                           
12

 KAWAY, Mina. Dumping Social: as normas de trabalho e sua relação com o comércio 
internacional. Instituto Declatra, Florianópolis, 2010, p. 13.  
13

 CARVAS, Luiz Gustavo Abrantes. Desmistificando o dumping social. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 16, n. 3014, 2011. 
14

 BREDA, Tadeu. Empresas esportivas que abastecerão Olimpíada desrespeitam direitos 
trabalhistas. Rede Brasil Atual, 2012.  
15

 TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. Revista IOB 
Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v.21, nº 242, p. 86. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/10/2
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
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Em 2007 ocorreu, no Tribunal Superior do Trabalho, a 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, organizada pela Anamatra (Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho). Um evento que reuniu advogados, 

professores, magistrados, auditores e procuradores a fim de debater e assentar 

premissas de interpretação e aplicação do direito trabalhista. Foram propostas 

diversas teses para debate, no formato de enunciados, que indicaram os caminhos 

para maior efetividade do Direito do Trabalho como instrumento de emancipação do 

trabalhador16. Foi aprovado um extenso rol de proposições de interpretação, dentre 

eles o enunciado de nº 4, in verbis: 

4. “DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. 

INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e 

inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à 

sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, 

propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio 

modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida 

perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido 

“dumping social”, motivando a necessária reação do Judiciário 

trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato 

ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites 

econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 

927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único 

do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir 

ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, 

aliás, já previam os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da CLT. 

De acordo com o enunciado, o dumping social consiste nas agressões 

reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas que geram danos à sociedade 

por desconsiderar, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio 

modelo capitalista a fim de obter vantagem indevida perante a concorrência.   

Os operadores do Direito do Trabalho, ao longo dos anos, notaram a 

existência de empresas que habitam o cotidiano das Varas Trabalhistas, ou seja, 

                                                           
16

 Enunciados aprovados na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho. 
Revista LTr Legislação do Trabalho: Publicação Mensal de Legislação, Doutrina e 
Jurisprudência, São Paulo , v. 71, n. 12, p. 1500-1507, dez. 2007. 
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empresas que estão praticamente todos os dias nas salas de audiência. São 

empregadores que claramente optam pelo não cumprimento das normas 

trabalhistas. De acordo com Valdete Souto Severo: 

O número expressivo de processos relatando realidade de contumaz 

e reiterada inobservância de direitos trabalhistas revela a prática de 

“dumping social”. Ao desrespeitar o mínimo de direitos trabalhistas 

que a Constituição brasileira garante ao trabalhador, a empresa não 

apenas atinge a esfera patrimonial e pessoal daquele empregado, 

mas também compromete a própria ordem social. Atua em condições 

de desigualdade com as demais empresas do mesmo ramo, já que 

explora mão de obra sem arcar com o ônus daí decorrente, 

praticando concorrência desleal.17 

Sendo assim, no mercado interno, o dumping social ocorre quando empresas, 

após uma análise de custo e benefício, optam por não cumprir a legislação 

trabalhista, reduzindo assim os custos de produção com mão de obra. Devido a isso, 

se tornam mais competitivas diante de outras empresas do mesmo ramo, pois 

conseguem oferecer seus produtos no mercado a um preço menor, mas de forma 

desleal.18  

A característica marcante do dumping social, no cenário nacional, são as 

agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas, sendo possível notar 

que a mesma empresa possui diversas ações trabalhistas contra si discutindo 

idêntica matéria, ou seja, desrespeitando sempre os mesmos direitos dos seus 

empregados e optando pela reiteração da conduta lesiva. A adoção de longas 

jornadas de trabalho, baixos salários, utilização da mão de obra infantil e condições 

de trabalho inadequadas são alguns exemplos dessa conduta.19 

Tal prática prejudica diretamente a figura do trabalhador, mas este não é o 

único lesado. Souto Maior afirma que: 

Nunca é demais recordar, que descumprir, deliberada e 

reincidentemente, a legislação trabalhista, ou mesmo pôr em risco 

                                                           
17

 SEVERO, Valdete Souto. O Dano Social ao Direito do Trabalho. Caderno da Amatra IV, Porto 
Alegre, 2010. 
18

 SANDIM, Fábio Lucas Telles de Menezes A. A função social do contrato no direito do trabalho. 
19

 SEVERO, Valdete Souto. Op.cit. 



17 
 

sua efetividade, representa até mesmo um descomprometimento 

histórico com a humanidade, haja vista que a formação do Direito do 

Trabalho está ligada diretamente com o advento dos direitos 

humanos que foram consagrados, fora do âmbito da perspectiva 

meramente liberal do Século XIX, a partir do final da 2ª Guerra 

Mundial20. 

O Direito do Trabalho é resultado de uma conquista histórica que remonta à 

Revolução Industrial no século XIX e à luta do proletariado por melhores condições 

trabalhistas.21 Conforme Mauro Schiavi: 

O Direito do Trabalho surge para garantir a melhoria da condição 

social do trabalhador, nivelando as desigualdades entre o capital e o 

trabalho e, acima de tudo, para consagrar a dignidade da pessoa 

humana do trabalhador, bem como ressaltar os valores sociais do 

trabalho, como fundamentos para uma sociedade justa e igualitária22. 

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal elegeu 

os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito23, assim como os direitos sociais dos trabalhadores como parte do rol dos 

direitos fundamentais à pessoa humana24. Portanto, o trabalho humano digno está 

na base de nossa sociedade que o considera como um dos principais objetivos a ser 

garantido pelo Direito.25 Dessa forma, a prática de dumping social ao atentar contra 

o princípio da dignidade do trabalhador causa dano à sociedade como um todo.  

Para Valdete Souto Severo: 

Os valores do trabalho são sociais na ordem constitucional vigente, 

porque não interessam apenas a quem trabalha. Importam à 

sociedade, que se pretende saudável e, portanto, imune a 

                                                           
20

 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Núcleo Trabalhista Calvet, Rio de 
Janeiro, 2007, p.8.  
21

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 
23. 
22

 SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho. 4 
ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 105.  
23

 Constituição da República Federativa do Brasil, Título I, art. 1º, inciso IV. 
24

 Constituição da República Federativa do Brasil, Título II, art. 6º a 11.  
25

 ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2011, p. 179. 
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empregadores que tratam os seres humanos como meio para o 

atingimento do resultado lucro.26 

 

1.4 Extensão dos danos: o denominado dano social 

 

Com toda certeza, os empregadores que descumprem os preceitos 

trabalhistas são sancionados pela legislação pátria. Há diversos dispositivos que tem 

por objetivo sanar o dano sofrido pelo empregado, restituindo o direito violado, além 

de aplicar multas ao empregador para impedir que o descumprimento volte a 

ocorrer27. Como exemplo, cita-se a repercussão jurídica ao desrespeito dos períodos 

de descanso: 

Art. 137 da CLT - Sempre que as férias forem concedidas após o 

prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a 

respectiva remuneração. 

OJ-SDI1- 410 - Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso 

semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, 

importando no seu pagamento em dobro. 

Nas situações expostas, quando uma condição de trabalho não é 

devidamente observada, há o ressarcimento do empregado lesado, mas também 

ocorre a imposição de multa com o intuito de punição do empregador pelo 

descumprimento. Se a lei impusesse apenas o ressarcimento, seria de certa forma, 

um benefício ao empregador28. Por exemplo, se a legislação estabelecesse apenas 

o pagamento da remuneração das férias, quando concedidas fora do prazo, o 

empregador poderia valer-se do benefício do tempo e sempre conceder as férias 

apenas quando lhe fosse conveniente. Por isso, faz-se necessária uma penalização, 

                                                           
26

 SEVERO, Valdete Souto. O Dano Social ao Direito do Trabalho. Caderno da Amatra IV, Porto 
Alegre, 2010.  
27

BELMONTE, Alexandre Agra. Curso de responsabilidade trabalhista: danos morais e 
patrimoniais nas relações de trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 65.    
28

 ANDRADE, Andre Gustavo Correa. Indenização Punitiva. Biblioteca do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010, p. 13. 
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traduzida em valores monetários, para impedir que a garantia de usufruir as férias 

dentro dos doze meses seguintes à aquisição do direito não seja violada.29  

Entretanto, quando se trata de grandes empresas, essas penalidades 

impostas pela legislação são consideradas irrisórias se levado em consideração o 

binômio: lucros auferidos com a sonegação dos direitos trabalhistas versus número 

de condenações proferidas pela justiça. Uma grande empresa, com diversos 

empregados, que não observa corretamente todos os direitos trabalhistas, mesmo 

quando condenada pela justiça ao pagamento da verba sonegada, incluindo a multa, 

ainda sai lucrando. Isso ocorre devido o pequeno número de empregados que 

recorrem ao judiciário para terem seus direitos restituídos. Souto Maior explica, com 

propriedade, que: 

Muitas vezes as lesões não têm uma repercussão econômica muito 

grande e os lesados, individualmente, não se sentem estimulados a 

ingressar com ações em juízo. Outras vezes, mesmo tendo 

repercussão econômica palpável, muitos trabalhadores deixam de 

ingressar em juízo com medo de não conseguirem novo emprego, 

pois impera em nossa realidade a cultura de que mover ação na 

Justiça é ato de rebeldia. O agressor da ordem jurídica trabalhista 

conta, portanto, com o fato conhecido de que nem todos os 

trabalhadores lhe acionam na Justiça (na verdade os que o fazem 

sequer são a maioria). Conta, ainda, com: o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos; a possibilidade de acordo (pelo qual acaba pagando 

bem menos do que devia); e a demora processual. Assim, mesmo 

considerando os juros trabalhistas de 1% ao mês não capitalizados e 

a correção monetária, não cumprir, adequadamente, os direitos 

trabalhistas, tornou-se entre nós uma espécie de “bom negócio”30.  

“O ponto essencial da questão reside no fato de que as empresas 

razoavelmente organizadas fazem uma análise global da relação custo-benefício, 

sabendo muito bem quando lhes convém, ou não, cumprir a lei trabalhista”.31 O 

                                                           
29

 SOUZA, Rodrigo Trindade de. Punitive Damages e o Direito do Trabalho Brasileiro: adequação 
das condenações punitivas para a necessária repressão da delinquência patronal, p. 22. 
30

 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Núcleo Trabalhista Calvet, Rio de 
Janeiro, 2007, p.7.    
31

 FERNANDES, Nadia Soraggi. Ação civil pública trabalhista: forma célere e efetiva de proteção 
dos direitos fundamentais dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 2010, p. 57. 
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empregador leva em consideração quanto gastaria se adimplisse corretamente 

todas as verbas trabalhistas e quanto gastaria se adimplisse as verbas apenas 

quando compelido pelo judiciário. Assim constata que, em termos monetários, é 

mais benéfico não obedecer às normas trabalhistas e apenas arcar com as 

condenações quando acionado pela justiça.    

Portanto, as empresas praticam de forma reiterada violações à legislação, 

não por desconhecer os comandos normativos ou por não poder arcar com os 

requisitos exigidos pela lei, mas sim porque dessa forma o lucro será mais efetivo. 

“São empresas que optam pelo não pagamento de horas extras, pelo pagamento de 

salários “por fora” e pela contratação de trabalhadores sem reconhecimento de 

vínculo de emprego, criando uma verdadeira cultura do inadimplemento”.32  

O que se observa nessa conduta, denominada dumping social, é que ela 

ofende interesses que extrapolam o âmbito individual. Os abusos patronais, ainda 

que direcionados aparentemente a um único trabalhador ou conjunto de 

trabalhadores, produzem prejuízos a toda à sociedade, agredindo valores 

considerados essenciais pela coletividade.33  

Entende-se que “as relações privadas não devem ficar circunscritas a uma 

visão estática sobre as partes diretamente envolvidas, mas sim insertas dentro de 

um contexto mais amplo de direitos, desenhado pelo programa constitucional”.34 

Sendo assim, o contrato de emprego constitui-se numa relação jurídica entre 

empregado e empregador, mas com projeções sociais. No momento em que o 

empregador desrespeita deliberadamente os direitos trabalhistas fundamentais 

garantidos pela Constituição, agride valores considerados basilares para a 

sociedade, como a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.35  

                                                           
32

 SEVERO, Valdete Souto. O Dano Social ao Direito do Trabalho. Caderno da Amatra IV, Porto 
Alegre, 2010. 
33

 SOUZA, Rodrigo Trindade de. Punitive Damages e o Direito do Trabalho Brasileiro: adequação 
das condenações punitivas para a necessária repressão da delinquência patronal, p. 23.  
34

 TREVIZAN, Thaita Campos. SILVA, Vitor Borges da. O Dano Social como Reflexo das Novas 
Tendências da Responsabilidade Civil. Revista Científica- Faculdade Pio XII, Campo Grande, 2007, 
p.1.  
35

 ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2011, p. 189. 
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Dessa forma, os danos não estão mais restritos aos sujeitos diretamente 

envolvidos e não podem ser solucionados apenas na simplicidade do âmbito 

individual36, por isso:  

Em situações de ofensa a interesses que extrapolam o âmbito 

individual, o dever de indenizar, em sintonia com as diretrizes 

constitucionais do solidarismo social e da dignidade da pessoa 

humana, prestigiaria não apenas a vítima, mas toda a coletividade, 

pois estaríamos diante de uma nova categoria de dano a ser 

indenizada: o dano social.37 

O chamado dano social ocorre quando a violação praticada for tão grave que 

atinja não só o patrimônio ou a moral da vítima, mas também a coletividade, 

colocando em xeque valores assegurados pela Constituição Federal. Conclui-se que 

“no campo do ressarcimento dos danos, não se deve mais reparar só o dano sofrido 

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

coletividade inteira)”.38  

Nessa linha, o enunciado nº 4, aprovado na 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual na Justiça do Trabalho, prevê como solução a indenização suplementar 

por dano à sociedade em virtude da prática de dumping social e assim:  

Nas reclamações trabalhistas em que for constatada ação deliberada 

de não respeitar a ordem jurídica trabalhista, deve o magistrado 

proferir condenação que vise à reparação específica pertinente ao 

dano social perpetrado, ainda que fixada “ex officio” pelo juiz da 

causa, para proteção da coletividade, ordem jurídica e da paz 

social39.  

Portanto, se a ação for promovida por um único indivíduo que alegue o 

próprio prejuízo e for constatada a prática de dumping social por parte do 

empregador, o juiz condenaria o réu a ressarcir os danos individuais sofridos pelo 

                                                           
36

 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Núcleo Trabalhista Calvet, Rio de 
Janeiro, 2007, p. 2.  
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 TREVIZAN, Thaita Campos. SILVA, Vitor Borges da. O Dano Social como Reflexo das Novas 
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trabalhador em questão e aplicaria uma indenização suplementar de forma que 

também o dano social seja reparado. O objetivo desta indenização seria punir e 

prevenir comportamentos antissociais a fim de beneficiar a própria sociedade.40 

 

 

1.5 Indenização Suplementar e fundamentos para sua aplicação 

 

 Depois de analisado o significado do termo dumping social, assim como a 

extensão dos danos causados por essa conduta, cabe agora analisar a sanção 

proposta pelo enunciado para tal prática: a imposição de uma indenização 

suplementar.  

 De acordo com o enunciado de nº 4 da 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual na Justiça do Trabalho, as agressões reincidentes e inescusáveis aos 

direitos trabalhistas geram um dano à sociedade e este dano configura um ato ilícito 

por exercício abusivo de direito sendo, portanto, passível de indenização41. Esta leva 

o nome de suplementar, pois seria paralela ao ressarcimento individual, ou seja, há 

uma indenização a fim de ressarcir o dano na esfera do conflito individual e uma 

indenização adicional, aplicada ex officio, pela ocorrência de dano social causado 

pela conduta ilícita.42  

O referido enunciado não é vinculante, ou seja, seu cumprimento não é 

obrigatório. Consiste apenas em uma proposta de interpretação da legislação já 

existente, formulada por quem lida com os problemas cotidianos do judiciário. É de 

certa forma, o resultado da insatisfação dos magistrados diante da enorme 

quantidade de litígios sempre com origem nos mesmos empregadores, 
                                                           
40

 TREVIZAN, Thaita Campos. SILVA, Vitor Borges da. O Dano Social como Reflexo das Novas 
Tendências da Responsabilidade Civil. Revista Científica- Faculdade Pio XII, Campo Grande, 2007, 
p.4.  
41

 Enunciado 4: “DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. [...] o 
dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites 
econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no 
art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor 
contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, já previam os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da 
CLT.  
42

 SOUZA, Rodrigo Trindade de. Punitive Damages e o Direito do Trabalho Brasileiro: adequação 
das condenações punitivas para a necessária repressão da delinquência patronal, p. 25.  
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demonstrando descaso com os trabalhadores43. De acordo com Valdete Souto 

Severo: 

Cumprir a Constituição implica, também, coibir condutas que de 

modo reiterado negam a vigência de suas normas. Por isso mesmo, 

a verificação de existência de macro lesão exige um tratamento 

rigoroso e diferenciado por parte do Poder Judiciário Trabalhista.44 

Portanto, com base na interpretação consolidada com o enunciado, ao 

constatar que uma empresa estivesse praticando o dumping social, seria aplicada 

uma condenação em altos valores monetários com a finalidade de repreensão do 

empregador por desrespeitar deliberadamente o ordenamento jurídico e também 

com o objetivo de prevenção, ou seja, demonstrar ao próprio ofensor e a outros 

empregadores que não é mais economicamente vantajoso persistir na violação de 

direitos trabalhistas.45  

A proposta seria ampliar os poderes dos juízes para possibilitar o combate à 

prática do dumping social. Nesse sentido, decisão proferida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região46:  

DUMPING SOCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO SOCIAL 

COLETIVO. Restando comprovada a ocorrência reiterada de 

acidentes do trabalho nas dependências da reclamada, em virtude da 

insegurança do meio ambiente de trabalho, não há óbice para que o 

Juízo imponha penalidade sobre a empresa demandada, ainda que 

não haja pedido específico, em virtude de seu compromisso ético 

com a proteção da dignidade da pessoa humana e do trabalho.  

No caso, a sentença condenou uma empresa de metalurgia ao pagamento de 

indenização por dano social, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

devido ao seu desleixo em relação às condições de trabalho de seus empregados. A 
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 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Núcleo Trabalhista Calvet, Rio de 
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ocorrência reiterada de acidentes do trabalho culminou com a morte de um 

trabalhador por culpa exclusiva do empregador.   

A decisão destacou a necessidade de que a empresa fosse punida pelo dano 

social, pois era fato notório que a mesma há muito desrespeitava as condições 

mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores. A sentença afirmou ser de 

conhecimento público os reiterados acidentes de trabalho ocorridos nas 

dependências da metalúrgica, os quais demonstraram a insegurança no ambiente 

de trabalho.  

O magistrado fez questão de ressaltar que a falta de pedido pelo 

demandante, não representaria óbice à condenação, uma vez que o poder público 

tem o dever de tomar atitudes concretas para coibir situações violadoras dos direitos 

dos trabalhadores que geram danos sociais.  

Em outro caso47, o TRT da 4ª Região manteve parcialmente a sentença que 

condenou uma empresa de call center por dumping social devido à violação 

sucessiva de direitos trabalhistas. A empresa possuía mais de 1,5 mil processos 

ativos no Foro Trabalhista de Porto Alegre e praticamente todas as ações envolviam 

o não pagamento de horas extras e distorções salariais significativas entre os 

empregados. No primeiro grau, a sentença condenou a empresa de call center e 

uma companhia telefônica, que também responde ao processo por formar grupo 

econômico com aquela, a uma indenização de R$ 700 mil reais. O tribunal manteve 

a condenação afirmando que esta se justifica como forma de coibir a conduta 

reiterada e sistemática de violação à legislação, mas reduziu o valor da condenação 

para R$ 100 mil reais48.  

Conclui-se, ao analisar a jurisprudência, que a intenção dos magistrados que 

proferiram condenações baseadas no enunciado é a de punir economicamente 

empresas que burlam com frequência os direitos trabalhistas, transmitindo a ideia de 

que não é vantajoso persistir na conduta violadora e ao mesmo tempo transformar 

essas empresas em exemplo para que outras não adotem comportamentos 

semelhantes.  
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Portanto, caberia ao juiz da causa perceber o comportamento ilícito do 

empregador, que se traduz no elevado número de demandas no judiciário, e assim, 

diante do dano teria legitimidade para condenar o ofensor ao pagamento de 

indenização por dumping social, mesmo sem a existência de pedido da parte nesse 

sentido. De acordo com Jorge Luiz Souto Maior: 

Diante de tudo isso, o que se espera do Judiciário é que faça valer 

todo o aparato jurídico para manter a autoridade do ordenamento 

jurídico no aspecto da eficácia das normas do Direito Social, não 

fazendo vistas grossas para a realidade, não fingindo que 

desconhece a realidade em que vive, e não permitindo que as 

fraudes à legislação trabalhista tenham êxito. Sobretudo, exige-se do 

Judiciário que reconheça ser sua a obrigação de tentar mudar a 

realidade quando em descordo com o Direito.49  

Entretanto, “a indenização ensejada por um dano social deve se circunscrever 

a hipóteses isoladas, sempre sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, a 

fim de evitar a banalização deste tipo de dano”.50 Dessa forma, nem toda violação às 

leis trabalhistas causam um dano social passível de punição pela indenização 

suplementar. Somente as condutas altamente reprováveis por parte do empregador 

ensejariam essa sanção a fim de evitar a generalização desse tipo de indenização.  

 

 

1.5.1 As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas 

  

O enunciado refere-se a agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos 

trabalhistas como característica da ação apta a gerar um dano à sociedade. 

Portanto, “o critério objetivo para apuração da repercussão social das agressões ao 
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Direito do Trabalho seria a reincidência da agressão e o fato dessa agressão ser 

inescusável”.51 

Inescusáveis seriam as atitudes deliberadas das empresas, que não 

apresentam problemas econômicos, de descumprir a legislação trabalhista. 

Frequentemente, quando das fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, os pequenos empregadores justificam o não cumprimento de alguma 

Norma Regulamentadora alegando que a legislação trabalhista é extensa e possui 

minúcias que dificultam o seu cumprimento quando não há capital social de grande 

porte. Um exemplo, extraído da Norma Regulamentadora 11 do MTE52, que trata do 

transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, seria o 

dispositivo 11.2.8 que traz regras precisas sobre as dimensões e tipo de escada que 

pode ser utilizada no transporte de sacas:  

11.2.8 Quando não for possível o emprego de processo mecanizado, 

admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada 

removível de madeira, com as seguintes características: 

a) lance único de degraus com acesso a um patamar final; 

b) a largura mínima de 1,00m (um metro), apresentando o patamar 

as dimensões mínimas de 1,00m x 1,00m (um metro x um metro) e a 

altura máxima, em relação ao solo, de 2,25m (dois metros e vinte e 

cinco centímetros); 

c) deverá ser guardada proporção conveniente entre o piso e o 

espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 

0,15m (quinze centímetros), nem o piso largura inferior a 0,25m 

(vinte e cinco centímetros); 

(...) 

Nesses casos, o descumprimento de algum preceito específico de menor 

relevância pode ser escusável se levado em consideração o tamanho da empresa e 

sua capacidade econômica. Entretanto, o mesmo não se pode dizer de grandes 
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corporações, pois possuem meios financeiros para cumprir com qualquer disposição 

estabelecida na legislação, por mais específicas que sejam.  

 Sendo assim, o grau de escusa da conduta está diretamente ligado com a 

capacidade monetária do empregador de cumprir com a lei, mas também com o tipo 

de dispositivo violado.53 Por exemplo, a contratação sem anotação da Carteira de 

Trabalho, não pagamento de horas extras, adicional de insalubridade e noturno, 

pagamento de salário por fora ou sem observar o mínimo legalmente instituído, 

consistem em desrespeito aos direitos trabalhistas mais básicos e não podem ser 

escusados de forma alguma, nem mesmo quando praticado por pequenas 

empresas.54 Há certos dispositivos que protegem bens inestimáveis para o 

trabalhador e para a sociedade sendo sua violação inescusável diante da 

importância do bem protegido. Nesses casos, não se admite qualquer motivo que 

tente justificar a violação.  

O outro critério adotado para a apuração da repercussão social seria a 

reincidência, ou seja, a reiteração da conduta lesiva por parte do empregador. Seria 

o ato consciente de não respeitar a ordem jurídica trabalhista, demonstrando que 

apesar de ter conhecimento da conduta correta a ser adotada, a empresa persiste 

nos erros por considerar mais lucrativo.55  

É o caso de empresas que mesmo depois da ocorrência de algum acidente 

nas suas dependências, não se preocupam em aprimorar o meio ambiente de 

trabalho ou que apesar da ciência de que certa parcela salarial é devida continua a 

realizar o pagamento sem a sua observância. A reincidência pode ser facilmente 

verificada pelos magistrados no cotidiano do judiciário, no qual as mesmas situações 

são praticadas pelas mesmas empresas resultando em um grande número de 

demandas homogêneas, o que revela um padrão de conduta56. 

 Portanto, para definir se é cabível ou não a indenização suplementar, é 

analisada a conduta do ofensor, especialmente no seu aspecto subjetivo, ou seja, o 

que motivou o empregador a violar a ordem trabalhista. Quando constatado que a 
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violação for inescusável e reincidente caberia a aplicação da condenação monetária. 

Nos casos em que esses requisitos não se encontram presentes, o ofensor, apesar 

de ter causado dano a um trabalhador e estar obrigado a indenizar, não merece 

arcar com a indenização suplementar, pois não resta configurado o dano à 

sociedade.57 

 

 

1.5.2 Exercício abusivo de direito e obrigação de indenizar 

  

Conforme o enunciado, “o dano à sociedade configura um ato ilícito, por 

exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, gerando a 

obrigação de indenizar nos exatos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código 

Civil”:  

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. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

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. 

 

Portanto, nos termos do artigo 187, comete um ato ilícito o empregador que 

apesar de titular do direito de utilizar o trabalhador como mão de obra, ao exercê-lo, 
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excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social 

causando assim dano à sociedade. O ilícito ocorre pela “desconsideração dos 

interesses sociais e econômicos, coletivamente considerados”58 e, nos termos do 

artigo 927, ao causar um dano, nasce a obrigação de repará-lo.  

O enunciado ainda fundamenta a possibilidade de aplicação da indenização 

suplementar ex officio com base no art. 404, parágrafo único, do Código Civil: 

Art. 404, parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem 

o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder 

ao credor indenização suplementar. 

Tal dispositivo é utilizado para justificar a fixação de uma indenização ao 

trabalhador, de caráter individual, diante da ineficácia dos juros de mora trabalhista, 

mas também serviria de fundamento para impor ao agressor de direitos trabalhistas 

uma indenização suplementar por dano social.59 Apesar da expressa referência aos 

juros de mora, a interpretação extraída seria a de que diante da insuficiência do 

valor da condenação, poderia o juiz conceder uma indenização suplementar, de 

plano, devido à amplitude dos prejuízos.60  

Usa-se, portanto, o Código Civil para fundamentar a aplicação da indenização 

suplementar ao empregador. De acordo com o artigo 8º, parágrafo único da CLT, 

não há óbice à utilização do direito comum como fonte subsidiária do Direito do 

Trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais 

deste. Como visto: 

O próprio Código Civil, com respaldo constitucional, apresenta-se 

como instrumento de uma necessária atitude contrária aos atos que 

negligenciam, deliberadamente, o direito social e, portanto, 

aplicando-se normas e preceitos extraídos da teoria geral do direito61. 
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O enunciado ainda refere-se aos artigos 652, "d", e 832, § 1º, da CLT62 para 

reforçar que o juiz no momento da decisão poderia impor multas e estabelecer as 

condições para o cumprimento da condenação. Entretanto, apesar do esforço para 

uma interpretação que autorize a aplicação da indenização suplementar, chega-se à 

conclusão de que não há dispositivo legal expresso que permita que o juiz aplique, 

de ofício, uma indenização complementar de cunho punitivo por um dano de âmbito 

social constatado em uma demanda individual.  

Diante do desrespeito aos direitos trabalhistas, há indignação e frustração dos 

operadores do Direito que observam rotineiramente certas empresas de grande 

estrutura continuarem a infringir a lei deliberadamente, apesar da sucessão de 

condenações na justiça. Na tentativa de oferecer resposta adequada à situação, 

cria-se o referido enunciado, mas este só encontra fundamento jurídico no direito 

comparado. A possibilidade de aplicar uma condenação em altos valores monetários 

com o objetivo claro de punição do ofensor e prevenção de condutas semelhantes 

remete ao instituto anglo-saxão de responsabilidade civil conhecido como punitive 

damages.63  

 

 

1.6 Punitive Damages 

 

Ao analisar o enunciado que propõe a condenação do infrator a uma 

indenização suplementar pelos danos causados, “é impossível deixar de associá-la 

aos punitive damages, um instituto com origem nos países de tradição Common 

Law”64 que consiste em uma indenização adicional assegurada à vitima do fato 
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danoso, com a finalidade de punir o autor do ilícito e não de compensar a vítima 

pelos danos sofridos. De acordo com Judith Martins-Costa:  

Punitive damages, também chamados “exemplary damages, 

vindictive damages ou smart money,” consistem na soma em 

dinheiro conferida ao autor de uma ação indenizatória em valor 

expressivamente superior ao necessário à compensação do dano, 

tendo em vista a dupla finalidade de punição (punishment) e 

prevenção pela exemplaridade da punição (deterrence) opondo-se - 

nesse aspecto funcional - aos compensatory damages, que 

consistem no montante da indenização compatível ou equivalente ao 

dano causado, atribuído com o objetivo de ressarcir o prejuízo.65 

A expressão punitive damages é traduzida como “condenação punitiva” ou 

“indenização punitiva” e consiste na condenação ao pagamento de um valor 

monetário adicional que tem por objetivo “punir o ofensor, estabelecendo uma 

sanção que lhe sirva de exemplo para que não repita o ato lesivo, além de dissuadir 

comportamentos semelhantes por parte de terceiros”.66 Portanto, tem uma função 

sancionatória e preventiva de danos futuros já que, com uma pesada condenação 

monetária, desestimula a prática de condutas lesivas ao demonstrar que certos tipos 

de comportamentos não serão tolerados pela sociedade.  

 “Os punitive damages constituem uma soma de valor variável, estabelecida 

em separado dos compensatory damages, quando o dano é decorrência de um 

comportamento lesivo marcado por grave negligência, malícia ou opressão”.67 Além 

da indenização que visa restaurar o dano sofrido pela vítima, chamada de 

compenstory damages, é aplicada a indenização punitiva quando a conduta do 

ofensor for considerada extremamente ultrajante por uma determinada comunidade, 

demonstrando malícia, dolo ou negligência68.  

Esse instituto é utilizado pelos países filiados ao sistema do Common Law, 

como o direito inglês e norte-americano. Nesse sistema, o julgamento das ações que 

                                                           
65

 MARTINS-COSTA, Judith. PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva: 
"Punitive Damages" e o Direito Brasileiro. Conselho da Justiça Federal, Brasília, 2005, p. 2.  
66

 ANDRADE, Andre Gustavo Correa. Indenização Punitiva. Biblioteca do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010, p. 4.  
67

 ANDRADE, Andre Gustavo Correa. Op.cit. p. 3.  
68

 SOUZA, Rodrigo Trindade de. Punitive Damages e o Direito do Trabalho Brasileiro: adequação 
das condenações punitivas para a necessária repressão da delinquência patronal, p. 5.  



32 
 

versam sobre responsabilidade é feito pelo tribunal do júri, de modo similar ao 

julgamento de ilícitos penais dolosos contra a vida no ordenamento brasileiro. Dessa 

forma, os jurados têm um papel fundamental, pois são os encarregados de condenar 

ou absolver o réu, cabendo a eles também a fixação do valor do montante a ser 

auferido em caráter punitivo69. A intenção do júri, ao impor esse tipo indenização, é 

demonstrar a intolerância da sociedade com certos tipos de condutas e para isso 

são fixados elevados valores. Busca-se a punição do responsável e a prevenção 

pela exemplaridade através da imposição de grandes sanções pecuniárias.70  

A análise de um caso emblemático da jurisprudência norte-americana (caso 

Grimshaw v. Ford Corporation71) exemplifica como a punição é aplicada neste país. 

Em 1981, após um acidente de trânsito, um automóvel produzido pela Ford explodiu, 

provocando a morte de três ocupantes do veículo. Na apuração das causas do 

acidente, descobriu-se que a explosão ocorreu devido à posição do tanque de 

gasolina no veículo e a fragilidade do material de que era feito, o que violava as 

regras de segurança de fabricação do automóvel.  

A explosão do carro ocorreu porque o tanque de gasolina havia sido colocado 

na parte traseira do veículo, o que permitia um design original da carroceria e uma 

economia de 15 dólares por cada automóvel produzido. No curso do processo, 

comprovou-se que a empresa Ford tinha conhecimento de que tal mudança poderia 

gerar problemas, mas preferiu manter o design original arriscando-se a ser 

processada pelos eventuais lesados.  

Após uma análise de custo e benefício, a Ford decidiu que preferiria pagar as 

eventuais indenizações pelos danos causados, do que alterar o design do carro, 

alegando que os lucros com as vendas do novo modelo seriam sempre superiores 

às indenizações a pagar. A frieza da opção pelos lucros da empresa, sem considerar 

os riscos para a os usuários do veículo, impressionou o júri que condenou a Ford a 
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pagar aos lesados 4,5 milhões de dólares, a título de compensatory damages e 125 

milhões de dólares a título de punitive damages72.  

 Fica claro que a indenização punitiva deve ser concedida somente nos “casos 

excepcionais em que o estado subjetivo do causador do dano, aliado à alta 

censurabilidade de sua conduta, justificasse a fixação do quantum indenizatório em 

patamar superior ao necessário para a mera compensação”.73 Somente diante de 

condutas especialmente graves caberia uma indenização elevada de natureza 

punitiva e preventiva.  

Após uma breve referência acerca do instituto dos punitive damages, fica 

claro que o enunciado n. 4, criado na 1ª Jornada de Direito Material e Processual da 

Justiça do Trabalho, aplica aos agressores contumazes do direito trabalhista uma 

indenização de cunho punitivo nos exatos termos do instituto estrangeiro, advindo 

daí a dificuldade de justificar pelo nosso ordenamento jurídico a aplicação da 

indenização suplementar.  Judith Martins-Costa explica porque esse instituto goza 

de tanto prestígio: 

 Por desempenhar, funcionalmente o duplo papel de punir o culpado 

(o autor do dano) e de servir como dissuasão da prática de certo 

comportamento social (exemplaridade), a figura tem recebido 

atenção da doutrina e da jurisprudência de países cuja tradição é 

modelada na ideia de reparação do dano ou na restituição ao statu 

quo ante ou na compensação monetária do prejuízo sofrido, cabendo 

o papel de punir ao juízo penal, exclusivamente nas hipóteses 

previamente tipificadas em lei. A atração exercida pelos punitive 

damages está, justamente, na ultrapassagem dessa cisão [...].74 

Por reunir as funções de punição do culpado e de prevenção da ocorrência de 

ilícitos, os punitive damages foram introduzidos no Direito do Trabalho, através da 

jurisprudência, como possível solução para os problemas criados pela prática do 

dumping social. De acordo com Rodrigo Trindade de Souza: 
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 A utilidade que tem essa fórmula não pode ser descartada sob 

alegações de absolutas incompatibilidades, principalmente quando 

se propõe o intérprete a manejá-la em associação com a realidade 

do sistema nacional e, principalmente, com as peculiaridades que a 

situação em análise exigir.75   

 

 

1.7 Críticas à utilização de Punitive Damages no Direito Trabalhista 

 

A utilização da figura dos punitive damages pela jurisprudência causa receio, 

pois este instituto é utilizado em um sistema jurídico com características bem 

diferentes do nosso. De acordo com Rodrigo Trindade de Souza: 

Não são poucas as críticas manejadas pela doutrina e jurisprudência 

para utilização de punitive damages na realidade jurídica brasileira. 

São naturais os receios de utilização indiscriminada de institutos de 

direito estrangeiro, especialmente oriundos de países que não 

compartilham do mesmo tronco do sistema nacional brasileiro.76 

O Common Law é um sistema jurídico baseado em precedentes judiciais, 

sendo considerado um direito casuístico e menos codificado. Já o nosso sistema 

jurídico é vinculado à tradição Civil Law, no qual a legislação tem fundamental 

importância, pois o juiz está adstrito à lei para decidir o caso concreto.77   

Nos países filiados a família jurídica do Common Law, é necessária uma 

atitude pró-ativa do judiciário, pois o direito é criado pelos juízes através de 

precedentes. Entretanto, nos países filiados ao Civil Law, a jurisprudência tem um 

papel secundário não cabendo aos juízes a função de criação do direito, mas sim ao 

Poder Legislativo.78  
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O cerne da questão resume-se ao fato de que o Common Law possui uma 

filosofia pragmática, portanto, ele parte do caso concreto para solucionar as 

controvérsias presentes e futuras, enquanto o Direito brasileiro, de tradição romano-

germânica, é dedutivo, ou seja, ele parte das construções teóricas, hipotéticas e 

genéricas, para então solucionar o caso concreto.79  

Diante dessas inúmeras diferenças, há diversas objeções à adoção desse 

instituto estrangeiro, sob a denominação de indenização suplementar, pela 

jurisprudência trabalhista De modo geral, as críticas baseiam-se na: (a) 

impossibilidade de imposição de pena sem prévia cominação legal; (b) Vedação no 

sistema nacional do enriquecimento sem causa e (c) Ativismo judicial80.  

 

 

1.7.1 Impossibilidade de imposição de pena sem prévia cominação legal 

 

 O artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal dispõe que “não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Portanto, a 

imposição de uma condenação pecuniária sem previsão em uma lei específica 

violaria o princípio da legalidade.  

Conforme visto, a indenização suplementar possui uma função 

essencialmente punitiva com origem no instituto dos punitive damages. Por não 

existir regra expressa no ordenamento jurídico brasileiro prevendo essa punição, 

haveria a impossibilidade de sua aplicação.81 O princípio da legalidade diz respeito à 

obediência à lei, consagrando que somente a lei pode criar obrigações e sanções 

para o indivíduo. Nesse sentido o artigo 5º, inciso II da Constituição afirma que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. Portanto, “só por meio das espécies normativas devidamente elaboradas 
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conforme as regras do processo legislativo constitucional pode-se criar obrigações 

para o indivíduo, pois são expressão da vontade geral.”82  

 Os defensores da utilização dos punitive damages, no direito trabalhista, 

argumentam que a indenização punitiva é aplicável porque seu fundamento se 

encontra em um princípio constitucional. “É no princípio da dignidade humana, 

estabelecido no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que a indenização punitiva 

encontra sua base lógico-jurídica”.83 

Ingo Wolfgang Sarlet fixa o seguinte conceito de dignidade da pessoa 

humana: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável 

[...]84 

Entende-se que a dignidade humana é o fundamento e o fim último do 

Direito85, portanto não seria necessária a previsão específica de punição quando um 

princípio dessa relevância fosse violado. Dessa forma, quando configurada lesão à 

dignidade da pessoa humana seria possível a aplicação da indenização punitiva, 

com base no preceito genérico da responsabilidade civil de que diante de um dano 

há o dever de indenizar86.  

Ensina Robert Alexy que princípios são considerados mandamentos de 

otimização, ou seja, são “normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
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medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”.87 Para 

Humberto Ávila: 

Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos 

necessários à realização de um estado de coisas ou, inversamente, 

instituem o dever de efetivação de um estado de coisas pela adoção 

de comportamentos a ele necessários.88  

 Portanto, de acordo com os defensores da utilização dos punitive damages 

“para a proteção e promoção do princípio da dignidade humana impõe-se o emprego 

não apenas do ferramental previsto pelas normas infraconstitucionais, mas de todos 

os meios hábeis ou necessários para alcançar esse desiderato”.89 Dessa forma, a 

utilização de uma indenização punitiva, como fator de desestímulo de condutas 

ilícitas por parte do ofensor e de terceiros, seria uma solução legítima para conferir 

proteção à dignidade humana e prevenir danos de alcance coletivos. 

 

 

1.7.2 Vedação no sistema nacional do enriquecimento sem causa 

 

 No sistema anglo-saxão, os valores da condenação por punitive damages são 

destinados ao autor da ação individual, por isso fala-se em majoração da 

condenação. O autor pede o ressarcimento por um dano (seja patrimonial ou moral) 

que tenha sofrido em sua esfera individual e diante da gravidade da conduta do 

ofensor perante a coletividade, essa indenização é majorada a título de punição.90  

 A fixação do valor da condenação cabe ao júri popular e apesar da existência 

de alguns critérios, não há limitação à atuação dos jurados no momento de 
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determinar o montante91. Essa discricionariedade tem provocado distorções no 

instituto, pois as condenações têm sido fixadas em valores muito elevados, gerando 

condenações milionárias. Os críticos sustentam que “os montantes indenizatórios 

estão “fora de controle”, o que é atribuído, de um lado, a um excessivo poder 

discricionário entregue ao júri, e, de outro, à falta de preparo dos jurados para 

estabelecer esses valores”.92 Como o valor da indenização é destinado ao autor da 

ação, aumenta o número de processos referente à responsabilidade por danos, 

objetivando indenizações elevadas e o rápido enriquecimento.93     

O ordenamento jurídico nacional veda o enriquecimento sem causa, 

pautando-se pela glosa Lucratus non sit, de modo que a reparação do dano não 

pode converter-se em fonte de enriquecimento da vítima Por isso, a indenização 

deve inclui apenas os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, evitando que a vítima 

possa estar em uma situação econômica melhor do que o que se encontrava antes 

do ato delituoso. 94  

De acordo com o artigo 844 do Código Civil: “aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir, o indevidamente auferido, 

feita a atualização dos valores monetários” e, ainda, conforme art. 944 do nosso 

Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” Portanto, o valor da 

indenização se limita à reparação do dano, sob pena de causar o enriquecimento 

ilícito.95 Devendo haver “identidade econômica entre o prejuízo e o ressarcimento, 

sendo o dano ressarcido na exata medida em que ocorre.”96  

A quantia imposta a título de indenização suplementar não tem nenhuma 

relação com o prejuízo sofrido pelo lesado, mas sim com a ideia de punir o ofensor 

por violar o ordenamento jurídico e prevenir condutas similares. Entretanto ao impor 

uma indenização superior ao dano efetivo, a vítima estaria recebendo mais do que o 
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dano sofrido e por isso estaria ocorrendo a violação da vedação do enriquecimento 

sem causa.   

 Entretanto, o enunciado, ao tratar da indenização suplementar, não 

estabeleceu a destinação da condenação punitiva, o que facilita a superação desta 

crítica:  

Seguindo os princípios magnos da solidariedade social e da justiça 

distributiva, acreditamos que o melhor caminho a ser traçado é 

aquele que defende a destinação das verbas, seja de caráter 

punitivo, dissuasório ou misto, à própria sociedade, 

independentemente de a demanda ser individual ou coletiva. Neste 

caso, o que deve preponderar é a natureza do interesse tutelado.97 

Dessa forma, o valor a ser pago a título de indenização suplementar não seria 

destinado ao autor da ação, mas sim para a própria sociedade, “beneficiando o 

universo de lesados e, fundamentalmente, o bem jurídico coletivo que foi 

prejudicado pela ação do autor do dano.” 98  

As condenações, até então proferidas pela justiça, destinaram a indenização 

para fundos públicos, pois nestes “o patrimônio é controlado pelo Estado e visa dar 

suporte financeiro a certa atividade de interesse público”.99 Há diversos fundos 

encarregados da gestão e custeio de recursos para destinação social como o Fundo 

de Defesa dos Interesses Difusos, Fundo de Amparo ao Trabalhador e Fundo de 

Combate a Erradicação da Pobreza.100  

De acordo com Souto Maior, não importaria qual a destinação dada à 

reparação do dano social, pois o objetivo é o efeito prático da condenação em si – 

penalizar o agressor para desestimulá-lo na repetição da prática e fazer crer a todos 

os demais empregadores, pela exemplaridade da condenação, que a ordem jurídica 
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deve ser respeitada. “O que não se pode, de jeito algum, é deixar que o dano social, 

reconhecido perante um ou vários processos judiciais, reste impune”.101 

 

 

1.7.3 Ativismo judicial 

 

Um importante argumento contrário à utilização dos punitive damages seria o 

ativismo judicial. “A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais 

ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 

com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes”.102 De 

acordo com Carlos Zangrando: 

Consiste o tal “ativismo judicial” em expandir a ação judicial, de modo 

a compensar o déficit de governabilidade de nossas instituições 

administrativas e Poderes de Estado, especificamente do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo. Nesse diapasão, o juiz se acha 

capaz e autorizado a, por intermédio de atividade própria, preencher 

as lacunas regulatórias, ou mesmo dar interpretação, conforme a 

Constituição e seus princípios, para as normas jurídicas já existentes, 

tudo sob a justificativa de efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais.103 

“O ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades do texto 

constitucional, sem contudo invadir o campo da criação livre do Direito”.104 Pode ser 

entendido como “um método de interpretação constitucional que possibilita, por parte 

do Poder Judiciário, a necessária colmatação das lacunas geradas pela omissão 

total ou parcial dos outros Poderes, ou ainda pelo retardamento da edição de 

normas que possibilitem a plena efetividade do texto constitucional”. 105  
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Como visto, diante de condutas que causam um dano social e da falta de 

normas jurídicas que possibilitem sua devida repressão, estaria o juiz autorizado a 

agir de ofício e aplicar ao agressor uma condenação monetária com função 

essencialmente punitiva. Essa atuação não tem previsão normativa expressa, sendo 

justificada como forma de promover a máxima eficácia das normas constitucionais, 

especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, essa participação mais ativa do Poder Judiciário sofre inúmeras 

críticas, pois há quem entenda que se estaria criando uma espécie de “direito 

judicial”, ou seja, a criação de norma jurídica positiva pela jurisprudência.106 Isso 

configuraria evidente “afronta à Separação dos Poderes, com direta usurpação das 

funções da legislatura”.107 O judiciário ao tentar aplicar a indenização punitiva estaria 

invadindo a esfera de competência atribuída ao Poder Legislativo e até mesmo 

violando o modelo democrático de representação:  

Apesar de ser um agente do Estado, o juiz não recebeu seu poder 

pelo voto popular e democrático. A Constituição não lhe reconhece 

mandato político. Pelo contrário, a Carta Magna afirma que a 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14) 

e que a capacidade de legislar é exclusiva de representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada 

Território e no Distrito Federal (CF, art. 45).108  

O ativismo judicial, por ser capaz de conceder tutela mais eficaz aos direitos 

trabalhistas, é benéfico em diversos aspectos, mas deve ser devidamente limitado e 

equilibrado a fim de não invadir a esfera de competência de outros poderes. As 

decisões, na maioria das vezes, não adentram a polêmica questão do ativismo 

judicial e rechaçam a aplicação da indenização suplementar utilizando-se do 

formalismo processual:  

EMENTA: DUMPING SOCIAL. Não obstante seja da competência do 

julgador coibir fraudes e lesões repetitivas causadas pelos mesmos 

empregadores a determinados trabalhadores quando verificado o 

dano à sociedade, este poder não pode ser exercido de ofício, sendo 
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nula a decisão que determinou aos réus o pagamento de indenização 

por dano social sem a existência de qualquer pedido nesse sentido 

na petição inicial. Aplicação do disposto nos arts. 128 e 460 do 

CPC.109 

No nosso ordenamento jurídico, a manifestação do Judiciário ocorre quando 

ele for chamado a fazê-lo, ele jamais se pronuncia ex officio. De acordo com o art. 

128 do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi 

proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a 

lei exige a iniciativa da parte”. Sendo assim, as sentenças que condenam o 

empregador ao pagamento de indenização suplementar acabam anuladas por 

excederem os limites da lide:  

INDENIZAÇÃO POR DANO SOCIAL. DUMPING. JULGAMENTO 

EXTRA OU ULTRA PETITA. Caracteriza-se em julgamento extra ou 

ultra petita a decisão que defere direito fora do pedido ou algo que 

não tenha sido objeto de pretensão, ultrapassando os limites dados 

na petição inicial. Hipótese em que não há pedido de indenização por 

dano social, absolvendo-se a reclamada da condenação ex officio 

que lhe foi imposta. Recurso provido.110 

DUMPING SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. A tutela jurisdicional, 

de fato, deve ser prestada em consonância com o pedido e com os 

termos da defesa e, portanto, dentro dos limites traçados na lide, 

sendo que o julgamento de natureza diversa do pedido ou além do 

pedido implica violação aos artigos 128 e 460 do CPC, bem como 

ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e 

devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da 

Constituição Federal.111  

Os Tribunais têm anulado parcialmente as sentenças, apenas excluindo o 

“excesso” praticado pelo magistrado, ou seja, excluindo a condenação por danos 

sociais. A impossibilidade da atuação ex officio é característica importante do nosso 
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sistema judicial e invalida toda a proposta do enunciado, enfraquecendo, assim,  a 

ideia da indenização suplementar.  

Percebe-se que a compatibilização do instituto estrangeiro dos punitive 

damages com o direito brasileiro é uma tarefa difícil, mas diante da realidade ainda 

“afirma-se como necessário um instituto apto a coibir ou a desestimular certos danos 

particularmente graves cuja dimensão é transindividual, ou comunitária, sendo certo 

que a pena pecuniária é eficiente fator de desestímulo”.112 Dessa forma, cabe agora 

analisar a solução oferecida pelo nosso próprio ordenamento, a fim de indenizar os 

danos causados pela prática de dumping social. 
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2  DANO MORAL COLETIVO NA ESFERA TRABALHISTA 

 

 Neste capítulo, examina-se o dano moral coletivo na esfera trabalhista, 

debruçando-se na sua conceituação, características e exemplos de sua ocorrência. 

Foca-se na existência de interesses e direitos de natureza transindividuais 

titularizados por uma coletividade de pessoas, aprofundando-se na categoria de 

direitos coletivos lato sensu no âmbito trabalhista. Por fim, estuda-se detidamente, 

as formas de reparação do dano moral coletivo realçando-se a importância do 

Ministério Público do Trabalho no combate aos danos sociais.  

 

 

2.1 Conceito de dano moral 

  

“O princípio do respeito aos direitos alheios é, desde os tempos remotos, 

condição essencial para o equilíbrio e o desenvolvimento da vida social”.113 

Consagrado no direito romano pela máxima do neminem laedere, significa o dever 

genérico de não causar dano a outrem.114 Diante da violação desse princípio e da 

ocorrência de um dano injusto, exige-se a responsabilização do seu autor. Nesse 

sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que “aquele que, por ato ilícito 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.  

De acordo com Marcelo Freire Sampaio Costa: 

Na acepção jurídica, dano significa lesão de interesses juridicamente 

tuteláveis, de índole individual ou coletiva, havidos em razão de 

conduta comissiva ou omissiva de outrem, cujo resultado da lesão 

poderá dar-se no campo material ou moral.115  
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Dano, portanto, é um prejuízo patrimonial ou moral causado a um bem 

jurídico de determinado sujeito de direito ou da coletividade, por conduta atribuída a 

terceiro.116 O caráter patrimonial ou moral desse dano define-se não pela sua 

origem, mas “pela extensão dos seus efeitos, ou seja, pelos resultados que 

produz”117 perante o prejudicado. Dessa forma, o dano pode ser dividido em dano 

patrimonial ou dano moral.    

De acordo com Xisto Tiago de Medeiros Neto:  

O dano patrimonial é aquele que repercute sobre o patrimônio da 

vítima, reduzindo-o de forma determinável, gerando uma menos-

valia, cuja reparação se volta para reconduzir-se o patrimônio ao seu 

estado anterior (restitutio in integrum), mediante uma reposição in 

natura ou por meio de um equivalente pecuniário118. 

O dano patrimonial, portanto, é aquele que afeta o patrimônio da vítima. Por 

ser suscetível de avaliação pecuniária, sua recomposição ocorrerá sempre de forma 

precisa e integral, através da reposição em espécie ou em dinheiro pelo valor 

equivalente.  

Quanto ao dano moral, também chamado de dano extrapatrimonial, não há 

uniformidade no que diz respeito a sua conceituação. Há o conceito negativo, 

formado por exclusão, que afirma ser dano moral todo o dano que não apresenta 

caráter patrimonial, ou seja, toda lesão que não é causada por uma perda 

pecuniária.119 Há, ainda, o conceito positivo vinculado ao aspecto da dor ou à esfera 

dos sentimentos, segundo o qual “dano moral é dor, vexame, sofrimento, 

desconforto, humilhação – enfim, dor da alma”.120 Esse conceito vincula o dano à 

esfera íntima da pessoa. 

 Entretanto, Sergio Cavalieri Filho fornece um conceito, sob a ótica 

constitucional, entendendo que “dano moral é a violação do direito à dignidade, 

                                                           
116

 SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho. 
4. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 19.  
117

 SCHIAVI, Mauro. Op.cit., p. 20. 
118

 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2.ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 53.  
119

 SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho. 
4. ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 63.  
120

 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
79.  



46 
 

porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores 

morais”.121 Afirma que: 

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente 

vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à 

dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim 

como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da 

dignidade122. 

Estabelece-se então uma definição de dano moral inserindo como elemento 

central a dignidade humana, consagrada como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, no art. 1º, inciso III da Constituição Federal.123 Consiste em 

“um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem”,124 tornando-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar. Portanto, em poucas palavras, dano moral é aquele que afeta a 

dignidade humana da vítima.  

Por ser desvinculado de qualquer prejuízo pecuniário, o dano moral é 

insuscetível de quantificação econômica. Devido a sua natureza, não há como 

“recompor na medida exata o que se perdeu ou se deixou de obter (restitutio 

integrum), com o objetivo de se retornar ao status quo ante”.125 Entretanto, o fato de 

o dano sofrido ser inestimável não impede que ele seja reparado:  

[...] a reação do Direito assenta-se em uma forma de reparação 

traduzida como espécie de satisfação-compensação, a ser 

propiciada tanto por um valor pecuniário arbitrado judicialmente – 

constituindo um meio de atenuar ao máximo os efeitos do dano, à 

vista das possibilidades várias de conteúdo positivo que o dinheiro 

pode gerar – como também por outras maneiras que se façam 
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adequadas, a exemplo de uma retratação pública pelo ofensor ou da 

fixação de qualquer obrigação de fazer imposta lesante.126   

Dessa forma, a reparação por dano moral não tem por objetivo o 

ressarcimento, buscando a reposição das coisas ao seu estado anterior, como se 

não houvesse ocorrido o dano. A indenização por danos morais, geralmente feita 

através da fixação de uma quantia em dinheiro, tem uma função satisfatória, com a 

qual se procura um meio de compensar e aliviar, de certo modo, o dano sofrido.127   

 

 

2.2 Conceito e caracterização do dano moral coletivo 

 

Por certo, “o dano moral pode atingir a pessoa, na sua esfera individual, mas 

também pode atingir um grupo determinável ou até uma quantidade indeterminada 

de pessoas que sofrem os efeitos do dano derivado de uma mesma origem”.128 

Conforme salientado anteriormente, o dano moral ou extrapatrimonial, em 

consonância com a Constituição Federal, representa a violação do direito da 

dignidade da pessoa humana e “a proteção da dignidade implica uma obrigação 

geral de respeito ao ser humano, seja individual ou coletivamente agrupado”.129  

Há, portanto, necessidade de integral respeito à pessoa humana, em toda 

extensão dos seus direitos e nas suas variadas maneiras de ser em sociedade: 

individualmente considerada ou como coletividade.130 Dessa forma, nada impede 

que possa se falar em dano moral coletivo. Carlos Alberto Bittar Filho explica que: 

Se o indivíduo pode ser vítima de dano moral não há porque não o 

possa ser a coletividade. Assim, pode-se afirmar que o dano moral 

coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, 

ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de 
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valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se 

fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 

comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido 

de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico.131  

De acordo com Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

O dano moral coletivo corresponde à lesão injusta e intolerável a 

interesses ou direitos titularizados pela coletividade (considerada em 

seu todo ou em qualquer de suas expressões – grupos, classes ou 

categorias de pessoas), os quais possuem natureza extrapatrimonial, 

refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade.132 

Sendo assim, o dano moral coletivo caracteriza-se quando da violação de 

determinados valores socialmente relevantes para a coletividade, estes diretamente 

ligados ao princípio da dignidade humana.133 Quem sofre as consequências da 

conduta ilícita é a própria coletividade, resultando em danos que não são 

quantificáveis economicamente.   

Esses valores, também chamados de interesses, são reconhecidos 

juridicamente e consistem em tudo aquilo que a coletividade considera essencial 

para a existência de uma sociedade equilibrada e justa. Como exemplo, decisão do 

TRT da 8ª Região: 

DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO EM CONDIÇÕES 

DEGRADANTES. CARACTERIZAÇÃO. Afigura-se perfeitamente 

possível a ocorrência de dano moral coletivo proveniente de 

perversas relações de trabalho, quando em detrimento da dignidade 

da pessoa humana e de sua liberdade, na hipótese de restar 

configurado o trabalho em condições análogas à escravidão, em 

razão de sua ampla repercussão perante a sociedade mundial e o 

transtorno social causado [...].134 
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O direito ao ambiente de trabalho saudável é um interesse da coletividade, 

que preza pela dignidade no exercício do labor. Ao submeter os empregados à falta 

de segurança, riscos de saúde e jornadas extenuantes, o empregador está 

produzindo lesão a esse interesse jurídico titularizado pela sociedade, causando 

assim um dano extrapatrimonial de âmbito coletivo.  

Assim como cada indivíduo tem sua carga de valores e interesses, a 

comunidade também os detém. Não são apenas os indivíduos que possuem direitos, 

a coletividade, como organismo, também é titular de direitos:135  

É acertado dizer, assim, que certas condutas antijurídicas atingem 

injustamente interesses de relevância social titularizados por certas 

coletividades, de maneira suficiente a produzir a reação do sistema 

jurídico quanto à repressão e sancionamento de tais atos.136 

Condutas que violam os preceitos constitucionais, como os princípios 

fundamentais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, 

lesam interesses jurídicos tão significantes para a sociedade que não há como 

quantificar o número de pessoas atingidas.137 São condutas que ofendem “o 

sentimento ético de respeito ao próximo, dos bons costumes e da moral enraizada 

na sociedade, ultrapassando, a ofensa, interesses particulares dos lesados e 

alcançando e violando os interesses sociais, com graves repercussões negativas”.138 

Por agredir valores aceitos e compartilhados pela coletividade, os danos que 

advém dessas condutas são incontestáveis. De forma exemplificativa, a seguir são 

elencadas algumas hipóteses em que se observa condutas que geram dano moral 

coletivo decorrente das relações de trabalho: 

(a) exploração de crianças e adolescentes no trabalho; (b) submissão de 

grupos de trabalhadores a condições degradantes, a serviços forçados em 

condições análogas à de escravo, ou mediante regime de servidão por dívidas; (c) 

manutenção de meio ambiente de trabalho inadequado e descumprimento de 

normas trabalhistas básicas de segurança e saúde, gerando riscos ou danos à 
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integridade psicofísica dos trabalhadores; (d) prática de discriminação, assédio 

(moral ou sexual) e ameaça a trabalhadores, e sua submissão a situações 

humilhantes e vexatórias (e) uso de fraude, coação ou dolo para burlar ou sonegar 

direitos trabalhistas (f) criação de obstáculos e ardis para o exercício da liberdade 

associativa e sindical, com ameaça e intimação aos trabalhadores.139  

São todas agressões injustas aos interesses titularizados pela sociedade e 

que acabam causando sentimentos coletivos de repulsa, indignação e insatisfação 

diante da situação. Portanto, “se o dano moral atinge a própria coletividade, é justo e 

razoável que o Direito admita a reparação decorrente desses interesses 

coletivos”.140  

Após uma pesquisa jurisprudencial, junto ao Tribunal Superior do Trabalho141, 

destacam-se cinco casos de condenações recentes de empresas por dano moral 

coletivo que demonstram a dimensão do instituto sob análise.  

O HSBC Bank Brasil S. A. de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de 

R$ 100 mil por agência ou posto de serviço, limitado a R$ 5 milhões, a título de 

indenização por dano moral coletivo. A empresa se negava a instalar, em suas 

agências, dispositivos de segurança visando à proteção de clientes e empregados. 

Dentre outras medidas, as agências bancárias devem ser equipadas com vidros 

blindados, portas eletrônicas giratórias e vigilantes com coletes à prova de balas. 

Entendendo que tal omissão gerou danos à coletividade de trabalhadores por ser 

dever da empresa zelar pela segurança e saúde no ambiente de trabalho, a 

condenação foi confirmada pela 8ª turma do TST em julgamento realizado no dia 

23.02.2011.142  

O Carrefour Comércio e Indústria Ltda. foi condenado ao pagamento de R$ 1 

milhão a título de dano moral coletivo por exigir de seus empregados prestação de 

jornada extenuante. A empresa violava, de forma reiterada, direitos dos 

trabalhadores ao exigir que eles batessem o cartão ponto e voltassem a trabalhar. 
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Conforme o acórdão, a fraude no registro de jornada agride o ordenamento jurídico e 

os interesses coletivos por desrespeitar o limite máximo diário de labor, considerado 

essencial para a saúde e segurança do trabalhador. O TST confirmou a condenação 

e salientou que a reparação por dano moral coletivo visa à inibição da conduta ilícita 

do empregador atuando também com a função pedagógica de desestimular a prática 

delituosa por terceiros.143  

A Companhia Vale do Rio Doce foi condenada ao pagamento de indenização 

por dano moral coletivo no valor de R$ 800 mil, por ter pressionado empresas 

terceirizadas e contratadas a dispensar ou não contratar empregados que haviam 

ajuizado reclamação trabalhista contra ela, criando assim uma lista discriminatória. A 

conduta foi considerada uma violência contra as normas de proteção do trabalho, 

por estigmatizar trabalhadores que reclamaram seus direitos na justiça. Diante da 

discriminação a trabalhadores e afronta a interesses coletivos como a garantia do 

emprego, o TST confirmou a condenação, destinando os valores ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT).144  

A Usina Central do Paraná S.A. Agricultura Indústria e Comércio foi 

condenada por dano moral coletivo no valor de R$ 1 milhão pelo reiterado 

descumprimento de obrigações trabalhistas. Verificou-se que o tratamento 

dispensado pela Usina aos seus empregados, tanto na unidade industrial quanto nas 

fazendas de extração de cana-de-açúcar, era indigno revelando descaso e 

indiferença com a situação de miséria dos trabalhadores. Foram constatadas 

diversas irregularidades como: inexistência de instalações sanitárias, trabalho em 

condições degradantes, falta de ventilação e iluminação apropriadas, não 

fornecimento de água potável, obrigação de trabalho aos domingos sem 

compensação, atrasos no pagamento de salários, não concessão de férias e 

descontos salariais sem autorização dos trabalhadores. A Usina demonstrou total 

desprezo pelo ordenamento jurídico já que persistiu na prática de diversas infrações 

aos direitos dos trabalhadores ao longo dos anos. O TST entendeu que a lesão 

perpetrada afetou os trabalhadores como um todo, ameaçando a dignidade humana 

e a moral da sociedade. O valor fixado em tão alto valor levou em consideração a 

                                                           
143

 TST, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 14900-80.2006.5.01.0080 – 4ª Turma. 
Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, julgado em 03.04.2012.  
144

 TST, Recurso de Revista nº 103600-95.2006.5.17.0012 – 5ª Turma. Relator Ministro Emmanoel 
Pereira, julgado em 08.06.2011. 



52 
 

extensão da lesão, a capacidade econômica da Usina e o objetivo de desestimular o 

empregador que age de maneira ilícita.145  

O grupo Lima Araújo Agropecuária foi condenado a pagar R$ 5 milhões a 

título de danos morais coletivo, por submeter 180 trabalhadores das fazendas 

Estrela de Alagoas e Estrela de Maceió, na cidade de Piçarras no Pará a condições 

análogas as de escravo. A fiscalização do trabalho encontrou trabalho infantil, falta 

de registro em carteira de trabalho, falta de água potável para trabalhadores, venda 

de equipamentos de proteção individual danificados, condições precárias de 

alojamentos, não concessão de repouso semanal, trabalhadores com sintomas de 

intoxicação, discriminação salarial, além de servidão por dívida (os trabalhadores só 

podiam comprar mantimentos em armazéns das fazendas e passavam a ter dívidas 

maiores que os salários recebidos).O objetivo do pedido milionário é tentar coibir a 

Lima Araújo Agropecuária de continuar com a prática, pois esta já havia sido 

condenada pelo mesmo motivo em ação coletiva anterior. Após uma série de 

recursos protelatórios, não cabe mais recurso da decisão.  

De acordo com a ementa do Recurso de Revista146, “a conduta perpetrada 

pelo empregador é altamente reprovável e culmina por atingir e afrontar diretamente 

a dignidade da pessoa humana e a honra objetiva e subjetiva dos empregados 

sujeitos a tais condições degradantes de trabalho, bem como, reflexamente, afeta 

todo o sistema protetivo trabalhista e os valores sociais e morais do trabalho, 

protegidos pelo art. 1º da Constituição Federal”. Dessa forma, manteve-se o 

quantum indenizatório de R$ 5 milhões fixado, devido a gravidade da lesão aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, a reincidência dos réus e sua capacidade 

econômica.  

Percebe-se pela análise dos referidos casos que já é pacífico o entendimento 

de que a conduta ilícita patronal que afeta os interesses da coletividade, violando 

direitos sociais constitucionalmente garantidos assim como o princípio da dignidade, 

cria a obrigação de indenizar pelo dano moral coletivo.  
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2.3 Interesses ou direitos de natureza coletiva lato sensu 

 

Quando o sistema jurídico confere proteção a determinado interesse, 

contemplando-o em seu rol normativo, esse interesse ganha status de direito, com a 

prerrogativa de tornar-se objeto de tutela jurisdicional.147 O Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº. 8.078/90) traz previsão normativa de interesses ou direitos que 

ultrapassam os limites da individualidade e como consequência a possibilidade de 

defesa destes quando violados148.  

No seu art. 81, a referida lei define os interesses ou direitos coletivos lato 

sensu em cada uma de suas modalidades: direitos difusos, coletivos stricto sensu e 

individuais homogêneos. “Essas definições não se aplicam somente às relações de 

consumo, mas também a todas as formas de tutela jurisdicional coletiva”149, por isso 

serão analisadas a seguir.   

 

2.3.1 Interesse ou direito difuso 

  

O legislador brasileiro definiu os interesses ou direitos difusos como sendo “os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.150 “São exemplos clássicos de 

direitos difusos: o direito ao meio ambiente saudável, ensino público de qualidade e 

saúde pública adequada”.151  

Em relação à titularidade desses direitos, observa-se a indeterminação dos 

sujeitos, pois “pertencem a um número indeterminado de pessoas, as quais não tem 

entre si nenhuma relação definida e se encontram em uma mesma situação, muitas 
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vezes até acidentalmente”.152 Há apenas uma situação fática que une os sujeitos 

dos direitos difusos, não sendo possível identificar individualmente o seu titular. 

Conforme aponta Carlos Henrique Bezerra Leite:  

Não há nos interesses difusos, um vínculo jurídico que una os 

sujeitos afetados por esses interesses, eles se agregam 

ocasionalmente, em virtude de certas contingências, como o fato de 

habitarem certa região, de consumirem certo produto, de viverem 

numa certa comunidade, por comungarem pretensões semelhantes, 

por serem afetados pelo mesmo evento originário de obra humana 

ou da natureza e etc.153 

“Em relação ao objeto dos direitos e interesses difusos, verifica-se sua total 

indivisibilidade, de sorte que sua proteção beneficia a todos os indivíduos da 

sociedade, da mesma forma que a sua lesão prejudica a todos os seus titulares 

indistintamente”.154 Não há como identificar a cota do direito que cada pessoa possa 

ser titular. 

De acordo com Marcelo Freire Sampaio Costa, no âmbito trabalhista há 

diversos exemplos de condutas que podem agredir direitos difusos:  

[...] a existência de greve em atividade considerada essencial e 

inadiável (Lei n. 7.783/1989), pois toda a sociedade é prejudicada. O 

desvirtuamento na contratação de serviços temporários pela 

Administração Pública, violando o princípio constitucional da 

obrigatoriedade do concurso público e via de consequência, o 

interesse de uma massa indeterminada de possíveis candidatos. A 

existência de regras discriminatórias na contratação de empregados, 

tais como restrição à cor ou sexo do candidato, dentre tantos outros 

exemplos. 

 No exemplo da existência de greve em atividade considerada essencial e 

inadiável, observa-se: a indivisibilidade do direito protegido como a vida, saúde e 

segurança da população que são, de regra, as atividades consideradas essenciais; a 
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indeterminação dos titulares do direito, pois a paralisação nessas atividades 

prejudicam toda a sociedade e a inexistência de relação jurídica entre os sujeitos 

que se encontram na mesma situação, apenas devido o fato da greve.155   

  

 

2.3.2 Interesse ou direito coletivo stricto sensu 

  

Os interesses ou direitos coletivos stricto sensu foram conceituados como “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”.156 É coletivo, por exemplo, o direito de impedir o aumento ilegal de 

prestações de um consórcio, o direito de impedir o aumento abusivo de 

mensalidades de planos de saúde e o direito ao piso salarial fixado em acordo 

coletivo de trabalho de categoria profissional.  

“A titularidade do interesse não se apresenta como exclusividade de ninguém, 

mas sim do todo formado pelos respectivos indivíduos”.157 As pessoas abrangidas 

nesse universo são ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

preexistente. São, portanto, direitos que pressupõem a existência de relações 

formais prévias:  

São interesses que se diferenciam dos interesses difusos pela 

possibilidade de determinar seus titulares, seja através da relação 

jurídica base que as une (por exemplo, como membros de uma 

associação de classe ou ainda acionistas da mesma sociedade), seja 

por meio do vínculo jurídico que as liga à parte contrária (na 

qualidade de contribuintes de um mesmo tributo, contratantes de um 

mesmo segurador, estudantes de uma mesma escola, etc).158  
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“Essa relação jurídica base é preexistente à lesão ou ameaça de lesão do 

interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas, o que significa que 

não é a lesão que faz surgir a relação jurídica base.”159 Via de regra, os interesses 

coletivos dizem respeito ao homem socialmente vinculado como membro de grupos 

representativos, tais como as associações, condomínios e sindicatos. 

Em relação ao objeto são indivisíveis como os direitos ou interesses difusos, 

ou seja, “não há como fracionar o objeto do direito protegido, em partes, entre os 

indivíduos integrantes da coletividade, pois afeto a todos indistintamente e a nenhum 

pessoalmente.”160 Essa natureza indivisível, não raro, enseja a proteção de pessoas 

que não pertencem aos entes representativos, por exemplo, “se uma ação coletiva é 

proposta por um sindicato e julgada procedente, a coisa julgada beneficiará não 

somente os seus filiados, como também os demais membros da mesma categoria 

ainda que não estejam filiados ao sindicato autor”.161 Alguns exemplos, no direito do 

trabalho, envolvendo os direitos coletivos em sentido estrito seriam: 

A proteção, redução ou eliminação dos riscos do meio ambiente de 

trabalho em determinada empresa. Proteção de uma coletividade de 

trabalhadores de dada empresa contra a prática de atos 

antissindicais. Não recolhimento de depósitos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores de determinado 

grupo econômico.162 

 

 

2.3.3 Interesse ou direito individual homogêneo  

 

 O legislador definiu os direitos ou interesses individuais homogêneos como 

aqueles “decorrentes de origem comum”.163 São direitos ou interesses individuais 
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em sua essência, mas que, por possuírem uma causa comum, recebem um 

tratamento processual coletivo. “São coletivos apenas na forma como são 

tutelados”.164  

Com a defesa coletiva de direitos ou interesses individuais 

homogêneos é possível reunir, em uma só ação (coletiva) e por sua 

origem comum, diversas pretensões individuais, de forma que se 

possam evitar eventuais decisões contraditórias e o acúmulo de 

demandas individuais com a mesma causa de pedir e pedido. Trata-

se, portanto, de uma estratégia processual que constitui importante 

avanço no sistema de tutela coletiva, que assegura um maior acesso 

à justiça, além de enorme economia processual.165 

Portanto, são direitos com natureza individual e por isso divisíveis, possuindo 

como titulares pessoas individualizáveis atingidas por uma lesão de origem comum. 

É identificável o prejuízo individual de cada um, podendo-se fragmentar o interesse e 

não se exige que tenha havido, entre os seus diversos titulares, uma relação jurídica 

base anterior, importando apenas sua origem comum.166 O que se observa é apenas 

a defesa coletiva de direitos individuais. Um exemplo seria:  

Uma empresa que deixa de pagar seus salários por determinado 

período de tempo. Os interesses surgem de uma origem comum 

(absenteísmo empresarial) e também se mostra possível quantificar 

(delimitar) os interesses de cada interessado. Nesse caso, então, 

cada empregado prejudicado terá direito a um quinhão determinado, 

de acordo com a remuneração auferida.167 

Embora cada um possa defender o seu direito, este por ser decorrente de 

uma lesão de origem comum, pode também ser defendido de forma coletiva. Outro 

exemplo de condutas lesivas a direitos individuais homogêneos seria o não 
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pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e horas noturnas a 

empregados de determinada empresa.168 

Conclui-se que “os interesses difusos e coletivos são, material e 

processualmente, metaindividuais; enquanto os individuais homogêneos são 

metaindividuais apenas para fins de tutela judicial coletiva”.169 A transindividualidade 

é uma característica comum aos direitos difusos e coletivos stricto sensu, pois são 

interesses e direitos que transcendem a esfera privada e pessoal do indivíduo. Já os 

direitos individuais homogêneos apenas são tratados coletivamente na forma 

empregada para sua defesa em juízo.   

 

 

2.4 Fundamento legal para o dano moral coletivo 

 

O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 81, consagra a existência 

de interesses transindividuais, ou seja, que ultrapassam o âmbito individual 

reconhecendo normativamente que a própria coletividade pode ser titular de direitos. 

A Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) encarrega-se de prever o mecanismo 

de proteção quando da violação de tais interesses, completando assim o 

fundamento legal para a existência e possibilidade de reparação do dano moral 

coletivo.170   

O artigo 1º, inciso IV, da LACP prevê ação de responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados a qualquer interesse ou direito difuso ou coletivo, 

nestes termos: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados:  
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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. 

“A ação civil pública é o meio constitucionalmente assegurado ao Ministério 

Público, ao Estado ou a outros entes coletivos autorizados por lei, para promover a 

defesa judicial dos interesses ou direitos metaindividuais”.171 Prevista no art. 129, 

inciso III da Constituição Federal172, tem como preocupação central oferecer 

proteção jurídica aos valores máximos da sociedade, como o meio ambiente, a 

ordem urbanística e os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico.   

Ao inserir os direitos difusos e coletivos no rol de bens tutelados, a LACP 

estabelece o dever de reparar os danos patrimoniais e morais causados a interesses 

transindividuais oriundos inclusive das relações trabalhistas:  

São várias as razões, no universo do processo do trabalho, que 

ensejam o uso da ação civil pública na proteção dos interesses ou 

direitos transindividuais. A primeira relaciona-se com a 

compatibilidade das ações coletivas com a natureza das relações de 

trabalho, praticamente sempre transindividuais, envolventes que são 

de um grupo de trabalhadores que laboram em situação homogênea, 

diante do contratante; a segunda coincide com a já referida 

existência de um descumprimento reiterado e generalizado aos 

direitos dos trabalhadores, contra o qual não há condição de defesa 
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individual efetiva por parte do trabalhador seja pela inadequação 

técnica da via individual ou por tratar-se de direitos difusos173. 

A ação civil pública torna-se fundamental para a tutela efetiva dos interesses 

fundamentais da sociedade e o principal instrumento processual para a indenização 

por danos morais coletivos na esfera trabalhista. 

 

2.5 Responsabilidade objetiva e dano in re ipsa 

  

O dano moral coletivo é observado in re ipsa, ou seja, “não se cogita, com 

vistas à sua demonstração de prova do prejuízo, considerando-se que o dano se 

evidencia do próprio fato da violação”.174 Entende-se que o dano moral deriva da 

gravidade da conduta ofensiva, de forma que, provado o fato, está demonstrado o 

dano.175 Na esfera coletiva, ocorrendo uma conduta ilícita que viole interesses de 

natureza transindividual e sendo esse fato passível de comprovação, há presunção 

do dano. 

“É que não se pode pretender provar eventuais efeitos da violação (aspectos 

como insegurança, transtorno ou abalo coletivo), uma vez que são consequências 

que tem realidade apreendida a partir do senso comum”.176 Essas sensações 

causadas a uma determinada coletividade, em razão da ocorrência de um fato ilícito, 

não são e nem poderiam ser objeto de prova. 

Conclui-se que diante da inviabilidade da prova, é suficiente a comprovação 

apenas da conduta que ofenda valores e interesses jurídicos da coletividade para 

caracterizar-se o dano moral coletivo: 

Assim, o sistema jurídico exige apenas a ocorrência de conduta 

lesiva à esfera de direitos da coletividade, referidos a bens e 

interesses jurídicos extrapatrimoniais, diante da certeza de que 
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certos fatos, ao serem produzidos, geram danos que exigem a 

devida reparação.177  

“O dever de reparar decorre, pois do próprio fato violador do direito, premissa 

que se revela como expressão do desenvolvimento da teoria da responsabilidade 

objetiva”.178 Diante da caracterização do dano moral coletivo, o ofensor responderá 

pela respectiva reparação, independentemente da configuração de culpa. Como 

ocorre na esfera do dano moral individual, no dano moral coletivo também não se 

cogita da prova de culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da 

violação.179  

Na responsabilidade objetiva, comprovando-se o fato antijurídico e o nexo de 

causalidade ligando-o ao dano coletivo extrapatrimonial é desnecessária a 

investigação sobre a intencionalidade da conduta causadora do dano.180 Não se 

investiga, portanto, a culpabilidade na conduta do ofensor. A reparação da lesão 

passa a exigir apenas a constatação da existência de prejuízos a interesses 

fundamentais de uma coletividade e o nexo com a conduta do agente.181  

 “A construção do paradigma da responsabilidade objetiva é uma decorrência 

das sociedades de massa e dos conflitos nela fomentados”.182 Em razão do 

desenvolvimento econômico e da complexidade das relações sociais, ocorreu o 

aumento de circunstâncias em que a teoria da responsabilidade subjetiva (fundada 

na culpa) não se mostrava mais eficiente para atender os anseios.183 De acordo com 

Cavalieri Filho, foi no campo dos acidentes de trabalho, durante a Revolução 

Industrial, que a noção de culpa, como fundamento da responsabilidade revelou-se 

primeiramente insuficiente:  

Na medida em que a produção passou a ser mecanizada, aumentou 

vertiginosamente o número de acidentes, não só em razão do 

despreparo dos empregados, mas, principalmente, pelo empirismo 
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das máquinas então utilizadas, expondo os trabalhadores a grandes 

riscos. O operário ficava desamparado diante da dificuldade – não 

raro, impossibilidade – de provar a culpa do patrão. A injustiça que 

esse desamparo representava estava a exigir uma revisão do 

fundamento da responsabilidade.184  

Constatou-se que, em inúmeras situações, se a vítima tivesse que provar a 

culpa do causador do dano, ficaria sem indenização. Portanto, passou-se a aceitar 

que em determinados casos, diante da dificuldade de demonstração da culpa do 

responsável, não se cogitaria da análise do elemento subjetivo.185  

Em relação à violação de interesses difusos e coletivos, adota-se a 

responsabilidade objetiva, exatamente por dar enfoque ao dano injusto produzido à 

coletividade e à necessidade de reparação, dispensando a comprovação das 

intenções subjetivas do agente causador. De acordo com Luiz Gustavo Carvalho: 

Inegável que tais interesses, por suas características próprias, por 

serem titularizados por um número indeterminável de pessoas, pela 

extensão do dano ao interesse de toda a coletividade, pela 

importância do bem jurídico, enfim, por uma série de fatores, exigem 

uma proteção mais ampla e eficaz da lei, restando de todo 

inaplicável, por insuficiente e ineficaz, o critério baseado na culpa186. 

 Dessa forma, entende-se que a violação a interesses titularizados pela 

coletividade é tão grave que o agente ofensor tem dever de responder pelos danos, 

“mesmo que não pretendesse tais resultados lesivos, não soubesse de suas 

consequências ou até mesmo ignorasse a possibilidade ou o risco de sua 

ocorrência”.187 “Noutras palavras, a percepção do dano gerado ao interesse coletivo 

e a observação da ocorrência da conduta injusta ensejam que se assegure a 

reparação devida, sendo irrelevante para isso a demonstração de culpa do 

ofensor”.188  
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2.6 Reparação do dano moral coletivo 

 

A Lei de Ação Civil Pública, no seu artigo 3º, estabelece a forma reparatória 

adequada para as hipóteses de danos a direitos transindividuais - “a ação civil 

poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer”. Sendo assim, diante de uma conduta que viola valores 

titularizados pela coletividade é possível pleitear o cessar da conduta danosa (não 

fazer) ou que se passe a cumprir uma obrigação até então desrespeitada (fazer), 189 

conjuntamente com a fixação de uma condenação pecuniária pelos danos 

extrapatrimoniais causados.  

No âmbito individual, diante de um dano moral, a vítima é compensada 

através de um valor monetário, não com a ideia de restituição ao status anterior ao 

dano, mas sim como uma satisfação pelo dano sofrido.190 A mesma coisa acontece 

no plano coletivo, diante de lesões a bens integrantes da esfera de projeção da 

dignidade humana, a indenização monetária não terá a função de ressarcimento, 

pois os danos não são quantificáveis economicamente, terá predominantemente a 

função sancionatória e preventiva.  

 “É inegável a importância, para a sociedade, da previsão e certeza quanto a 

uma condenação efetiva, em casos de violação intolerável infligida a interesses 

transindividuais, referidos a valores e bens fundamentais da coletividade”.191 Por 

isso, a indenização do dano moral coletivo ocorre com a condenação do ofensor em 

uma parcela pecuniária, arbitrada judicialmente, com a finalidade de punir e prevenir 

condutas similares.  

O caráter sancionatório traduz-se na penalização do ofensor por ter praticado 

uma conduta gravosa a direitos difusos e coletivos, reprimindo e ao mesmo tempo 

persuadindo-o a não continuar com a prática de atos lesivos. Já a função preventiva 

consiste em tornar público, por meio da condenação, que certas condutas não serão 

                                                           
189

 Art. 11 da LACP - Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade 
nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou 
compatível, independentemente de requerimento do autor. 
190

 SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho. 
4 ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 72.  
191

 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2.ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 155. 



64 
 

socialmente toleradas, prevenindo assim que outros membros da comunidade se 

sintam encorajados a praticar condutas lesivas semelhantes.192  

Para atingir tais funções é necessário que a condenação pecuniária, imposta 

ao autor do dano, seja feita em um valor significativo que represente eficaz punição 

e seja capaz de desmotivar terceiros a praticar condutas gravosas. “O valor fixado 

não pode ser ínfimo e nem abusivo, mas sim proporcional à dúplice função deste 

instituto”.193 

Outro efeito importante da condenação por dano moral coletivo é o retorno da 

confiança no ordenamento jurídico. A violação a valores tão fundamentais para a 

sociedade resulta em indignação e repúdio, por parte de seus membros, diante da 

gravidade dos atos. O resultado é um descrédito em relação ao sistema jurídico por 

permitir a ocorrência de tais condutas e a impunidade do ofensor. Dessa forma, a 

imposição da condenação por danos morais coletivo serviria também para evitar a 

desmoralização do sistema jurídico.194  

 

 

2.6.1 Critérios para a fixação do valor da indenização 

 

Não há no ordenamento jurídico critérios previamente estabelecidos para 

guiar o juiz no arbitramento do valor da indenização por danos morais coletivos. O 

montante deve ser estabelecido levando em consideração as especificidades do 

caso concreto, “sob o norte da equidade e do bom senso, deverá observar, em sua 

expressão, suficiência para representar sanção eficaz para o agente causador do 

dano, e por efeito, força para dissuadir outras condutas danosas semelhantes”.195 
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Xisto Tiago de Medeiros Neto apresenta alguns vetores que podem auxiliar o 

Poder Judiciário a quantificar o dano moral coletivo:196 

(a) Reprovabilidade social da conduta 

Algumas violações são mais censuráveis que outras, por provocarem maior 

grau de repulsa na sociedade. “Facilmente se apreende, de acordo com o que 

aponta o senso comum, a reprovação social que determinadas condutas ilícitas 

suscitam, em face do dano observado, à vista do desrespeito a valores 

fundamentais da coletividade”.197 Assim, o valor da indenização deve ser 

estabelecido em um montante que efetivamente demonstre o quanto a conduta do 

ofensor é considerada reprovável. 

 (b) Situação econômica do ofensor  

Ao definir o valor da condenação, deve ser levada em consideração a 

capacidade econômica do causador do dano, sob pena de fixação de uma 

indenização insignificante, que não cause resistência por parte do ofensor para que 

a conduta lesiva não seja reiterada.198  

Exemplificando199: considere-se um grande grupo econômico e uma pequena 

empresa familiar que pratiquem a mesma conduta ilícita, como assediar moralmente 

seus empregados. Uma condenação de 10 mil reais a título de dano moral coletivo 

poderá representar a inviabilidade econômica da pequena empresa, enquanto esse 

mesmo montante seria inexpressivo e irrelevante ao grupo econômico.  

Portanto, uma condenação de valor singelo para uma empresa com grande 

capital social não cumpre a sua função punitiva, por ser insignificante diante de sua 

a situação econômica. Ao passo que uma condenação elevada destinada a um 

pequeno negócio também não alcança a sua finalidade porque inviabilizaria a 

atividade produtiva podendo levar a empresa à falência. “O quantum fixado não deve 
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ser insuficiente para estabelecer uma sanção eficaz, nem demasiadamente 

exagerado para conduzir a parte à insolvência”. 200 

(c) Proveito obtido com a conduta ilícita  

Deve-se levar em conta quais foram as vantagens econômicas obtidas pelo 

ofensor com a prática ilícita, pois o valor da condenação deve  conseguir neutralizar 

essa situação. A intenção seria derrubar a ideia de que alguns atos lesivos são 

considerados um bom negócio do ponto de vista econômico, impedindo o lucro ilícito 

do ofensor.201 

(d) Reiteração da conduta  

Deve ser levado em consideração se a lesão foi uma conduta isolada ou uma 

prática reiterada do ofensor. A reiteração da conduta demonstra que a violação está 

gerando lucros e que há motivação para que a mesma continue ocorrendo. É um 

agravante que justifica um maior valor da condenação, pois demonstra a intenção do 

ofensor de continuar descumprindo o ordenamento jurídico.202 

Dessa forma, caberá ao Poder Judiciário interpretar todos esses elementos e 

determinar o valor adequado a ser arbitrado pela reparação do dano moral coletivo.  

 

 

2.6.2 Destinação da indenização 

 

Quanto ao destino da condenação pecuniária por dano moral coletivo, o art. 

13 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) prevê que:  

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 
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Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus 

recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 

Em razão de ser difuso ou coletivo o interesse protegido na ação civil pública, 

não há interesse do autor na indenização a ser paga pelo ofensor. Por isso, a o valor 

pecuniário postulado pelo autor da ação é revertido a um fundo especial, destinado à 

reconstituição dos bens lesados.203De acordo com Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

Como não poderia destinar-se aos grupos que sofreram os danos 

(uma vez não identificados individualmente os seus membros), foi 

concebido a instituição de um fundo, sob controle do Estado, o qual, 

para não perder a conexão com as espécies de interesses 

protegidos, seria destinado à reconstituição de bens lesados.204  

Quando o dano coletivo é originário de uma relação trabalhista, o valor da 

indenização é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). De acordo com 

Manoel Jorge e Silva Neto: 

Com efeito, não se pode recusar que a sociedade possui um 

patrimônio moral que, uma vez atingido enseja a sua indenização. 

Sabendo-se que os indivíduos integrantes da comunidade cujo 

interesse difuso fora desrespeitado não podem se apresentar como 

beneficiários do valor devido a título de dano moral, no âmbito da 

Justiça do Trabalho, toda e qualquer indenização por ofensa a 

interesse difuso e coletivo, deve ser revertida em favor do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT [...].205 

O FAT é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destinado ao custeio do Programa de 

Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de programas de 

educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico.206 Assim, o 
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dinheiro recolhido terá proveito coletivo, a fim de compensar o interesse  

transindividual violado.207  

 

 

2.7 O Ministério Público do Trabalho e seu papel no combate ao dano moral 

coletivo 

   

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”.208 A Constituição atribuiu ao Ministério 

Público o papel de defensor da sociedade, sendo o responsável por “promover 

medidas necessárias à proteção da vigência e da eficácia da Constituição”.209  

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é um dos ramos do Ministério Público 

da União (MPU) e sua função é atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis na área trabalhista.210 Consciente da importância e 

dimensão do valor do trabalho, esse órgão tem como meta zelar pela dignidade 

humana em todas as relações trabalhistas. 

Em defesa da ordem jurídica trabalhista e dos interesses da coletividade, o 

MPT elegeu como principais áreas de atuação institucional: a erradicação do 

trabalho infantil; combate a todas as formas de discriminação no trabalho, em 

especial, as de raça e gênero, sendo também implementada a inserção da pessoa 

portadora de deficiência no mercado de trabalho; a erradicação do trabalho escravo 

ou forçado e a defesa do meio ambiente do trabalho, mormente na área de 

segurança e medicina do trabalho.211 
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Para operacionalizar essas metas, o MPT dispõe de diversos instrumentos 

para a proteção dos direitos trabalhistas, entre eles o Termo de Ajustamento de 

Conduta, de natureza administrativa e a Ação Civil Pública em termos judiciais. 

 

 

2.7.1 Ação Civil Pública  

  

A ação Civil Pública é regulada pela Lei 7.347/1985 e tem por objeto “reparar 

a lesão dos interesses que transcendem o aspecto individual por meio de imposição 

de obrigações de fazer, não fazer e pecuniárias ao causador do dano”.212 É 

considerada um instrumento de defesa da cidadania e a principal ação destinada à 

tutela dos direitos e interesses transindividuais.  

 As constantes transformações sociais, econômicas e tecnológicas 

proporcionaram o surgimento de novos e diferentes tipos de conflitos capazes de 

provocar danos a todo o conjunto social, os quais obrigaram o legislador a pensar 

em formas alternativas de proteção jurídica. 213 Dessa forma, a ação civil pública 

surgiu como um meio processual capaz de possibilitar a tutela efetiva desses 

interesses de natureza coletiva. 

Como principal defensor dos interesses da coletividade, a legitimidade do 

Ministério Público para a propositura da ação civil pública constitui uma de suas 

funções institucionais. De acordo com o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, 

cabe à instituição “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a proposição desta 

ação, no âmbito trabalhista, consta expressamente na Lei Complementar nº 75 de 

20/5/1993 que dispõe sobre a organização, atribuições e estatuto do MPU, in verbis: 
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Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 

seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 

III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, 

para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 

direitos sociais constitucionalmente garantidos;  

Diante de qualquer agressão a interesses metaindividuais que decorra das 

relações jurídicas de trabalho, o MPT tem legitimidade para ajuizar a ação civil 

pública visando reparar e até mesmo impedir os danos.214 De acordo com o art. 3º 

da LACP, “a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Através da condenação do réu ao 

pagamento em dinheiro almeja-se sancionar e prevenir os danos e através da 

obrigação de fazer ou não fazer almeja-se o cumprimento da prestação da atividade 

devida ou a cessação da atividade nociva.215  

Entende-se impossível a incidência da prescrição para a propositura da ação 

destinada à reparação de dano moral coletivo, ou seja, “não há perda do direito de 

ação, por negligência ou inércia do seu titular, se não exercido em certo lapso de 

tempo previsto em lei”.216 É inviável falar em perda da pretensão à reparação dos 

danos, devido o transcurso do tempo, quando se trata de interesses relevantes para 

a própria sociedade, pois a inércia do ente legitimado não poderia prejudicar toda 

uma coletividade:217 

Na seara dos direitos transinidividuais, em razão de se ter como 

características básicas a indeterminação dos integrantes da 

coletividade, a indivisibilidade dos respectivos interesses e, além 

disso, a extrapatrimonialidade presente em sua configuração, já que 

não se traduzem como direitos equivalentes a “crédito”, é 
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inconcebível, pois, falar-se em aplicação do instituto da prescrição 

[...].218 

Portanto, não corre contra tais direitos a prescrição da ação devido à própria 

natureza dos interesses tutelados. Por serem indisponíveis e fundamentais à 

dignidade humana, não poderiam se submeter a qualquer limitação para sua 

proteção.219 

A legitimidade do MPT para a proposição da ação é concorrente, ou seja, não 

impede propositura por qualquer outro legitimado. Dessa forma, o art. 5º da LACP 

expressa que também são legitimados a propor a ação: a Defensoria Pública; a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a autarquia, empresa pública, 

fundação ou sociedade de economia mista e as associações que cumprirem 

determinados requisitos.220 

A competência para apreciar as demandas que versam sobre danos coletivos 

(seja patrimonial ou moral) decorrentes da relação de trabalho é da Justiça do 

Trabalho, nos termos do art. 114, VI da CF.221   

 

 

2.7.2 Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

 

A atuação do Ministério Público do Trabalho em defesa dos interesses 

metaindividuais não se limita à esfera judicial. O Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta é “o instrumento utilizado pelos órgãos públicos legitimados 

à propositura da ação civil pública, com o fito de por fim, no âmbito extrajudicial, a 

uma conduta ofensiva a direitos difusos e coletivos”.222 Trata-se de um valioso meio 
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de defesa para os interesses metaindividuais e uma forma de solução dos conflitos 

sem recorrer ao Judiciário.  

Tal instrumento é previsto no parágrafo 6º do art. 5º, da Lei de Ação Civil 

Pública, in verbis:  

Art. 5º, § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial.  

 Na esfera trabalhista, com a assinatura do termo, o empregador reconhece 

que sua conduta não se encontrava conforme as exigências legais e se compromete 

perante o MPT, a, no prazo e condições avençadas, regularizar seu comportamento 

ilícito, sob pena de imposição de cominações pecuniárias.223 Neste ajuste, “o 

inquirido compromete-se a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em respeito à 

ordem jurídica vigente, mediante cominação de multa estipulada pelo órgão condutor 

do procedimento investigatório”.224 

Não se trata de transação, no sentido do art. 840 do Código Civil225, pois não 

são possíveis concessões mútuas com renúncia de direitos buscando a solução do 

conflito. Isso porque os órgãos legitimados a firmar o termo não podem dispor dos 

interesses e direitos difusos da coletividade.226 É necessário que haja completa 

submissão do infrator à determinação legal, podendo existir acordo apenas quanto 

ao prazo e forma de cumprimento da obrigação prescrita em lei. Conforme 

Raimundo Simão de Melo: 

 O compromissado obriga-se a adequar-se à lei no tempo, modo e 

lugar aceitos pelo compromitente, sob pena de sofrer as cominações 

estipuladas no instrumento, e este promete não ajuizar a ação civil 

                                                           
223

 MORAES, Voltaire de Lima. Ação civil pública: alcance e limites da atividade jurisdicional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 49. 
224

 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 
74 
225

 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 
mútuas. 
226

 SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. Termo de ajuste de conduta. São Paulo: LTr, 
2004, p. 46. 



73 
 

pública se houver a adequação da conduta à lei no prazo e 

condições pactuados.227 

O termo estipula cominações pecuniárias para o caso de seu não 

cumprimento. “Essas cominações, chamadas no direito francês de astreintes, são 

fixadas normalmente em valores elevados, cuja finalidade é forçar o agressor da 

ordem jurídica a cumprir a lei”.228 “As astreintes correspondem a uma coação de 

caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor, psicologicamente, 

para que cumpra a prestação a qual se nega cumprir”.229 A ideia é que diante da 

imposição de altos valores, o empregador que firma o termo se sinta encorajado a 

cumprir as obrigações assumidas.  

Esse compromisso celebrado entre o empregador e o MPT tem natureza de 

título executivo extrajudicial. Quando desrespeitado é executável direta e 

imediatamente perante a Justiça do Trabalho, por força do art. 876 da CLT.230 

Portanto, após a formalização do termo, o MPT fiscaliza o seu efetivo cumprimento 

certificando que o autor está adequando sua conduta. Caso não esteja sendo 

observado o que foi consignado no termo, o órgão pode ajuizar a sua execução 

direta na Justiça do Trabalho, eliminando a fase de conhecimento, em vista da 

natureza de título executivo extrajudicial.231  

“O objeto da execução do termo de ajustamento de conduta não cumprido 

são as obrigações nele justadas; são, portanto, obrigações de dar, de fazer ou não 

fazer, mais o valor das astreintes fixadas pelo órgão público”.232 Portanto, na 

execução, o juiz determinará o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer e 

os valores a título de astreintes fixadas no termo serão recolhidos ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador. 
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A vantagem na celebração do termo é o cumprimento da lei de forma 

espontânea, chegando à solução do conflito sem a necessidade de ajuizamento da 

ação civil pública. Assim, obtém-se uma solução imediata, consensual e não tão 

onerosa para o Estado, quando comparada à via judicial, contribuindo ainda para 

diminuir a quantidade de litígios no judiciário.233  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da extensa legislação trabalhista vigente, que tem por objetivo a 

integral proteção do trabalhador, ainda há empregadores que resistem ao seu 

cumprimento, desrespeitando injustificadamente os direitos garantidos à classe 

trabalhadora. Essa sonegação reiterada e inescusável de direitos trabalhistas, 

sempre visando o aumento dos lucros e maior competitividade, caracteriza o 

dumping social. Tal prática, de utilização abusiva da mão de obra laboral, causa 

efeitos devastadores e de alcance social, pois desrespeita direitos humanos 

basilares, agredindo a própria coletividade.  

Utilizando-se do direito comparado, a Justiça trabalhista adotou o instituto 

anglo-saxão do punitive damages como medida apta a inibir a reiteração desses 

comportamentos lesivos por parte dos empregadores. Através de uma interpretação 

extensiva dos dispositivos legais existentes, vislumbrou a possibilidade de aplicação 

de uma indenização suplementar com intuito punitivo, pela forma perversa de 

utilização da força humana do trabalho, e com o intuito de prevenção, pela 

exemplaridade da condenação pecuniária significativa, a fim de que outras 

empresas não se sintam encorajadas a perpetuar esse tipo de comportamento.  

Dessa forma, sempre que, em uma lide, o magistrado detectasse a prática de 

dumping social por parte do empregador, estaria autorizado a condená-lo ao 

pagamento da indenização, mesmo sem a presença de pedido expresso do 

trabalhador nesse sentido. Essa atuação ex officio é justificada pela função de 

garantidor atribuída ao magistrado. Responsável direto pela preservação e garantia 

dos direitos fundamentais, o magistrado tem o deve de agir da melhor forma 

possível para garantir a justiça.  

Entretanto, por ter origem no Common Law, um sistema jurídico 

extremamente diferente do nosso, a indenização suplementar apresenta 

incompatibilidades insuperáveis que impossibilitam a utilização desse instrumento 

em solo pátrio. Apesar da finalidade honrável de combate à precarização das 

relações trabalhista e da praticidade de sua instrumentalização, pois aplicada pelo 

próprio magistrado que vivencia o cotidiano das relações trabalhistas, a utilização 



76 
 

dos punitive damages baseia-se em um sistema que viola nossos preceitos mais 

básicos, como o pronunciamento do judiciário sem provocação (ex officio) e a 

impossibilidade da aplicação de pena sem expressa previsão legal.    

Constata-se que é desnecessário recorrer a institutos estrangeiros, pois há no 

ordenamento jurídico brasileiro um instrumento, chamado de dano moral coletivo, 

apto a lidar com a problemática do dumping social.  A legislação prevê interesses ou 

direitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam o âmbito individual e diante de 

condutas que violem tais direitos, causando qualquer tipo de dano (seja patrimonial 

ou não), estabelece o dever de reparação.  

A noção de danos patrimoniais causados a interesses da coletividade é de 

fácil compreensão, como a destruição de bens considerados históricos ou do 

patrimônio público, já a possibilidade de um dano moral sofrido pela coletividade 

exigiu maior desenvolvimento. Conceituou-se dano moral coletivo como a violação a 

um círculo de valores da coletividade. Sendo assim, a sonegação deliberada de 

direitos trabalhistas, denominada de dumping social, causa dano moral à 

coletividade por ferir valores considerados supremos para toda a sociedade. 

Condutas inaceitáveis que colocam em risco interesses como a dignidade da pessoa 

humana e o valor social do trabalho exigem uma adequada reação do sistema 

jurídico. A forma encontrada para compensar o dano causado e combater a prática, 

também foi a aplicação de uma condenação pecuniária, em valor significativo, 

dotada das mesmas funções – prevenção e punição, mas denominada de 

indenização por dano moral coletivo.  

A análise do instituto dos punitive damages e da tentativa de sua aplicação no 

âmbito trabalhista, através da indenização suplementar, mostrou-se extremamente 

importante para a total compreensão do dano moral coletivo. É que nosso instituto 

utiliza-se de conceitos pouco convencionais e de entendimento não imediato, até 

mesmo para os operadores do Direito. A conceituação dos direitos transindividuais e 

sua abrangência, assim como a possibilidade de a coletividade sofrer um dano 

moral, desvinculando o dano moral da dor psíquica e sentimental do indivíduo, exige 

um certo esforço de compreensão. Ao determinar que o desrespeito inescusável e 

reincidente às normas trabalhistas gera um dano social que deve ser sancionado 

através da indenização punitiva, o enunciado analisado torna mais palpável e de 
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fácil compreensão o que poderia caracterizar uma conduta violadora de direitos 

metaindividuais e a respectiva sanção a ser adotada. Torna-se, assim, útil o estudo 

do instituto estrangeiro e da comparação jurídica.  

A indenização por dano moral coletivo surge como ferramenta adequada para 

o combate às fraudes trabalhistas, pois adapta-se ao nosso sistema naturalmente e 

preserva o que a doutrina anglo-saxã tem de positivo, que seriam as funções da 

condenação imposta ao empregador, demonstrando que a pecúnia serve como fator 

desestimulante e adequada punição. A indenização é postulada através de ação 

própria, a Ação Civil Pública, por órgãos que são expressamente legitimados para 

tanto, com destaque para a posição diferenciada do Ministério Público do Trabalho, 

sendo os valores revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde terão 

destinação coletiva.   

Os descumprimentos sistemáticos e intencionais das normas trabalhistas não 

podem se perpetuar, devendo o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho, como 

principal órgão capaz de atuar na defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores, 

trabalharem juntos para possibilitar a adequada responsabilização dos ofensores 

pelos danos causados à coletividade e o combate à precarização das relações 

trabalhistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANDRADE, Andre Gustavo Correa. Indenização Punitiva. Biblioteca do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
<http://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dd10e43d-25e9-478f-a346-
ec511dd4188a&groupId=10136>.  Acesso em: 20 jul. 2012.  

 

Enunciados aprovados na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do 
Trabalho. Revista LTr Legislação do Trabalho: Publicação Mensal de 
Legislação, Doutrina e Jurisprudência, São Paulo , v. 71, n. 12, p. 1500-1507, 
dez. 2007. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 505 p.  

 

BELMONTE, Alexandre Agra. Curso de responsabilidade trabalhista: danos 
morais e patrimoniais nas relações de trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2009. 309 p. 

 

BREDA, Tadeu. Empresas esportivas que abastecerão Olimpíada desrespeitam 
direitos trabalhistas. Rede Brasil Atual, 2012. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/temas/trabalho/2012/05/empresas-esportivas-
que-abastecerao-olimpiadas-desrespeitam-direitos-trabalhistas>. Acesso em: 12 jun. 
2012.  

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: comentários por artigo. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 500 p.  

 

CARVAS, Luiz Gustavo Abrantes. Desmistificando o dumping social. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 16, n. 3014, 2011. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/20121>. Acesso em: 28 mai. 2012. 

 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 608 p.  

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dd10e43d-25e9-478f-a346-ec511dd4188a&groupId=10136
http://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dd10e43d-25e9-478f-a346-ec511dd4188a&groupId=10136
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/trabalho/2012/05/empresas-esportivas-que-abastecerao-olimpiadas-desrespeitam-direitos-trabalhistas
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/trabalho/2012/05/empresas-esportivas-que-abastecerao-olimpiadas-desrespeitam-direitos-trabalhistas
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011/10/2
http://jus.com.br/revista/edicoes/2011
http://jus.com.br/revista/texto/20121/desmistificando-o-dumping-social


79 
 

COSTA, Marcelo Freire Sampaio. Dano moral (extrapatrimonial) coletivo: leitura 
constitucional, civil e trabalhista. São Paulo: LTr, 2009. 101 p. 

 

DI SENA JÚNIOR, Roberto. O dumping e as práticas desleais de comércio 
exterior.  Jus Navigandi, Teresina, 2000. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/768/o-dumping-e-as-praticas-desleais-de-comercio-
exterior#ixzz1sVyR2hcW >. Acesso em: 15 mai. 2012. 

 

FERNANDES, Nadia Soraggi. Ação civil pública trabalhista: forma célere e efetiva 
de proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 2010. 
192p.  

 

GOUTHIER, Andréa. A possibilidade de aplicação da teoria do Punitive 
Damages nas Ações Civis Pública: uma abordagem do artigo 13 da Lei nº 
7.347/1985. Revista Direito Público – IDP, Minas Gerais, 2010. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/viewArticle/963>.  

Acesso em: 20 de jul. 2012.  

 

KAWAY, Mina. Dumping Social: as normas de trabalho e sua relação com o 
comércio internacional. Instituto Declatra, Florianópolis, 2010. Disponível em: 
<http://www.declatra.com.br/index.asp?dep=14&pg=98>. Acesso em: 16 mai. 2012. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública na perspectiva dos direitos 
humanos. 2.ed. São Paulo: LTr, 2008. 318 p.  

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 10. 
ed. São Paulo: LTr, 2012. 1436 p.   

 

LEGGETT, Christopher. The Ford Pinto Case: the valuation of life as it applies to 
the negligence-efficiency argument. Wake Forest University. Winston-Salem, 
1999. Disponível em: 
<http://www.wfu.edu/~palmitar/Law&Valuation/Papers/1999/Leggett-pinto.html> 

Acesso em: 21 de jul. 2012.  

 

MARTINS-COSTA, Judith. PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da 
função punitiva: "Punitive Damages" e o Direito Brasileiro. Conselho da Justiça 
Federal, Brasília, 2005. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/revista/numero28/artigo02.pdf>.  Acesso em: 20 jul. 2012.  

http://jus.com.br/revista/texto/768/o-dumping-e-as-praticas-desleais-de-comercio-exterior#ixzz1sVyR2hcW
http://jus.com.br/revista/texto/768/o-dumping-e-as-praticas-desleais-de-comercio-exterior#ixzz1sVyR2hcW
http://www.direitopublico.idp.edu.br/index.php/direitopublico/article/viewArticle/963
http://www.declatra.com.br/index.asp?dep=14&pg=98
http://www.wfu.edu/~palmitar/Law&Valuation/Papers/1999/Leggett-pinto.html
http://www.cjf.jus.br/revista/numero28/artigo02.pdf


80 
 

MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2.ed. São Paulo: LTr, 
2007. 307 p.  

 

MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2002. 302 p.  

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
944 p.  

 

MORAES, Luis Felipe do Nascimento. O capital globalizado, o investimento 
estrangeiro e a flexibilização das normas trabalhistas no Brasil. Genesis: Revista de 
Direito do Trabalho, Curitiba, v. 25, nº 145, p. 67-89, jan/fev, 2005. 

 

MORAES, Voltaire de Lima. Ação civil pública: alcance e limites da atividade 
jurisdicional. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. 165 p.  

 

PERES, Antonio Galvão. O dragão chinês: dumping social e relações de trabalho na 
China. Revista LTr Legislação do Trabalho: Publicação Mensal de Legislação, 
Doutrina e Jurisprudência, São Paulo, v. 70, nº 4, p. 467-474, abr. 2006. 

 

SANDIM, Fábio Lucas Telles de Menezes A. A função social do contrato no direito 
do trabalho. Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, São Paulo , v. 21, n. 249, p. 
61-79, mar. 2010. 

 

SANTOS, Wemerson; GURGEL, Camila. Os reflexos de um país em constante 
mutação. Revista Anamatra, Brasília, nº 62, p.38-41, Ano XXIII, 2º ed. 2011, p 38- 
41. 

 

SCHIAVI, Mauro. Ações de reparação por danos morais decorrentes da relação 
de trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 2011. 304 p. 

 

SEVERO, Valdete Souto. O dano social ao Direito do Trabalho. Caderno da 
Amatra IV, Porto Alegre, 2010. Disponível em: 
<http://www.amatra4.org.br/cadernos/265-caderno-15?start=3>. Acesso em: 23 mai. 
2012.  

 

http://www.amatra4.org.br/cadernos/265-caderno-15?start=3


81 
 

SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. O conceito de dano no Direito brasileiro e 
comparado. O Direito Privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado,1997. 252 p.  

 

SILVA, Luciana Aboim Machado Gonçalves da. Termo de ajuste de conduta. São 
Paulo: LTr, 2004. 110 p.  

 

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. Núcleo Trabalhista 
Calvet, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 
<http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Rep
ara%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf>. Acesso 
em: 5 jun.2012.  

 

SOUZA, Rodrigo Trindade de. Punitive Damages e o Direito do Trabalho 
Brasileiro: adequação das condenações punitivas para a necessária repressão da 
delinquência patronal. Disponível em: 
<http://revistapraedicatio.inf.br/download%5Cartigo07-edicao2.pdf> Acesso em: 18 

jul. 2012.  

 

TREVIZAN, Thaita Campos. SILVA, Vitor Borges da. O Dano Social como Reflexo 
das Novas Tendências da Responsabilidade Civil. Revista Científica- Faculdade 
Pio XII, Campo Grande, 2007. Disponível em: <http://www.faculdade.pioxii-
es.com.br/?i=sapientia06>. Acesso em: 27 mai. 2012.  

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 4ª Região. Empresa que viola direitos 
trabalhistas reiteradamente é condenada a indenizar a sociedade. Disponível 
em: 
<http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod
=418305&action=2&destaque=false&filtros>. Acesso em: 18 jul. 2012.  

 

TRIERWEILER, Gustavo F. As relações de trabalho, o dumping e a crise econômica. 
Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, São Paulo, v.21, nº 242, p. 81-91, ago, 
2009. 

 

ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 
2011. 685 p.  

http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Repara%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf
http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/O%20Dano%20e%20sua%20Repara%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jorge%20Luiz%20Souto%20Maior.pdf
http://revistapraedicatio.inf.br/download%5Cartigo07-edicao2.pdf
http://www.faculdade.pioxii-es.com.br/?i=sapientia06
http://www.faculdade.pioxii-es.com.br/?i=sapientia06
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod=418305&action=2&destaque=false&filtros
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod=418305&action=2&destaque=false&filtros

