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Resumo

O presente artigo busca delinear a possibilidade de existência e de aplicação de uma nova categoria de
dano a ensejar indenização em nosso ordenamento jurídico; o dano social. Sustenta, desta feita, uma análise
orientada pelos princípios constitucionais da justiça e da solidariedade social, coadunada com as novas tendên-
cias da responsabilidade civil, defendendo a aplicação da função punitiva em pé de igualdade com as funções
ressarcitória e preventiva no direito de danos.

Palavras-chave: Direitos difusos – Dano social – pena privada – interesse social – punitive damages –
indenização social.

1 – Introdução

Recordando os escritos e profecias sobre o triunfo, a crise e o renascimento  da responsabilidade civil, o
espanhol Diez-Picazo vislumbrou a pertinência de se desenhar uma parábola para representar as transformações
vividas por este instituto.3

Diante de uma sociedade cada vez mais sujeita a riscos, o instituto da responsabilidade civil precisou
assumir novos contornos, considerados essenciais para justificar a razão pela qual existe e o papel que busca
desempenhar.

Nessa esteira, em situações de ofensa a interesses que extrapolam o âmbito individual, o dever de inde-
nizar, 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.

É a consagração de que as relações privadas não devem ficar circunscritas a uma visão estática sobe as
partes diretamente envolvidas, mas sim insertas dentro de um contexto mais amplo de direitos, desenhado
pelo programa constitucional.

2 – Evolução histórica e tendências da responsabilidade civil

As adaptações sofridas pela Teoria Geral da Responsabilidade Civil, podem ser apreendidas como meios
de conservação da  sua própria disciplina. Isto é, como verdadeiras condições de sobrevivência.

No Direito Romano, a Responsabilidade Civil era puramente casuística, sob o fundamento da busca da
equidade nas relações jurídicas. Assim, não havia sido sistematizada a idéia da culpa, sequer como um preceito
amplo, posto que a responsabilidade civil não existia como uma matéria jurídica autônoma.

1 Aluna do 7º período de Direito da UFES.Bolsista da CNPQ-PIBIC
2 Aluno do 6º período de Direito da UFES.Bolsista da CNPQ-PIBIC
3 DIEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 2000.
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Na verdade, a palavra responsabilidade nasce no
fim do século XVIII, sob uma perspectiva eminente-
mente política, qual seja, “o homem político aceita
assumir responsabilidade pelos acontecimentos que se
produzem durante seu mandato”4.

Ao debruçar-se sobre o instituto, a filosofia con-
temporânea vislumbra uma nova amplitude, conce-
bendo-o como a aptidão do ser humano em assumir as
consequências de seus atos, reconhecendo a sua influ-
ência sobre o mundo exterior, seja por meio de aspec-
tos positivos ou negativos da atividade humana.

Na precisão das palavras de Adela Seguí, a con-
cepção jurídica da responsabilidade civil, por sua vez,
esteve:

[...] teñida del moralismo de la época siginifi-
cando el deber de indemnizar los daños causa-
dos culposamente ao outro.Y desde esse mo-
mento, los seguidores del Code vincularon de
manera inescindible la institución com la “cul-
pablidad”, del mismo modo que negaron la
posibilidad de basar la imputación em outro
factor que no fuera el subjetivo.[...].

A moderna teoria da responsabilidade civil, por
sua vez, concede-lhe nova roupagem, na exata medi-
da em que não mais se mira no autor do ato, mas na
própria vítima. Preocupa-se mais com a injustiça do
dano do que com a conduta geradora, evoluindo-se,
desta feita, da idéia da dívida da responsabilidade para
a idéia do crédito da indenização. 5

A orientação, conforme supracitado, passou a ser
a busca pela tutela efetiva dos interesses das vítimas.
Abandona-se, inclusive, em muitos casos, a famosa
prova diabólica da culpa, já que a idéia de responsabi-
lidade se separa da noção de castigo, passando a refe-
rir-se à reparação. O objetivo deixa de ser sancionar
quem causou um dano injustamente, e passa a ser o
de reparar quem injustamente o sofreu. Nessa etapa,
o dano ocupa o lugar central e capital, e ao seu redor
fatores de atribuição subjetivos e objetivos, tais como
a conduta, a antijuridicidade e a culpa, assumem um
papel subalterno.

Ao converter-se em epicentro do sistema de res-
ponsabilidade civil, o dano, por intermédio de força
centrífuga, provocou o crescimento de sua ressarcibi-
lidade.

Por isso, o dano reparável não é mais aquele pro-
duzido ilicitamente por violar um direito subjetivo da
vítima, mas sim a lesão sine iure de um direito, ou de
um interesse merecedor de proteção6. A injustiça sur-
ge da percepção dos interesses lesionados e resgata
como merecedores de tutela todos aqueles que a soci-
edade e os valores comumente aceitos mostram como

dignos e respeitáveis, ainda que não tenham previsão
expressa em normas.

Nesse sentido, tem-se que o amplo reconheci-
mento da efetividade dos valores constitucionais veio
exigir, por toda parte, a releitura crítica dos institutos
jurídicos tradicionais, mesmo à margem dos atos le-
gislativos. No âmbito da responsabilidade civil em
particular, a valorização do papel interpretativo das
cortes e a inserção no debate jurídico de aspectos so-
ciais, econômicos e éticos, parecem, enfim, preparar
o caminho para transformações há muito esperadas7.

Por conseguinte, destacam-se como exemplos de
tendências da responsabilidade civil moderna a ex-
pansão dos danos ressarcíveis e a necessidade de sele-
ção dos interesses merecedores de tutela.

Isso porque, com a dispensa gradativa da necessi-
dade de se comprovar a culpa e com a flexibilização
da comprovação do próprio nexo causal, ambos consi-
derados elementos essenciais para a configuração da
indenização, aliados à coletivização das ações de res-
ponsabilidade civil, tivemos uma expansão quantita-
tiva das pretensões indenizatórias.

A outro giro, também pode-se identificar uma
expansão qualitativa, “na medida em que novos inte-
resses, sobretudo de natureza existencial, passam a
ser considerados pelas cortes como merecedores de
tutela, consubstanciando-se a sua violação em um novo
dano ressarcível.”8

A Constituição Federal, ao erigir a dignidade da
pessoa humana como valor central, assegurou a prote-
ção de todos os interesses relacionados a tal noção.
Desta feita, já são plenamente reconhecidos no Bra-
sil, o dano à privacidade, o dano à imagem, o dano
estético, e o dano à integridade psicofísica.

Esta avalanche de novas espécies de dano, se,
por um lado, revela a maior sensibilidade dos tribu-
nais à tutela de aspectos existenciais da personalida-
de, por outro, faz nascer, em toda parte, um certo te-
mor, antecipado por Stefano Rodotá de que “ a multi-
plicação de novas figuras de dano venha a ter como
únicos limites a fantasia do intérprete e a flexibilida-
de da jurisprudência”9. Por tais motivos, devemos ter
em mente que o que nos parece premente, na verda-
de, não é refletir sobre o quantum indenizatório ou
acerca das áreas não afetas à responsabilidade civil,
mas sobre critérios que permitam a seleção dos inte-
resses tutelados sob a ótica dos valores constitucio-
nais. Tarefa essa que hoje fica a cargo dos próprios
magistrados, fato gerador de certa insegurança, posto
que a seleção in concreto dos casos merecedores de
tutela, sem referência a qualquer dado normativo, con-
traria o próprio caráter do sistema romano germânico.

4 SEGUÍ, Adela M. Aspectos Relevantes de la Responsabilidad Civil Moderna. Separata da  Revista de Direito do Consumidor, nº.52, ano
13, RT, São Paulo.
5 HOFMEISTER, Maria Alice Costa. O dano pessoal na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.100.
6 SEGUÍ, Adela M. Aspectos Relevantes de la Responsabilidad Civil Moderna. Separata da  Revista de Direito do Consumidor, nº.52, ano
13, RT, São Paulo.
7 SCHREIBER, Anderson. As novas tendências da Responsabilidade Civil Brasileira. Separata da  RevisTA Trimestral de Direito Civil, nº
22, ano 13, Padma, Rio de Janeiro.
8 SCHREIBER, Anderson. As novas tendências da Responsabilidade Civil Brasileira. Separata da  RevisTA Trimestral de Direito Civil, nº 22,
ano 13, Padma, Rio de Janeiro.
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Urge, em vista disso, a elaboração de critérios de
seleção dos interesses merecedores de tutela repara-
tória, em consonância com os valores fundamentais
do ordenamento jurídico brasileiro.

 Partindo destas perspectivas, devemos nos valer
dos ensinamentos de Gustavo Tepedino, que esclare-
ce que com a Constituição Federal de 1988, os princí-
pios fundamentais da Republica – solidariedade social
e da justiça distributiva (art. 3º, I e III da Constituição
Federal) – não podem deixar de moldar os novos con-
tornos da responsabilidade civil.10

Atitude esta que concretiza a superação dos es-
quemas de um garantismo processual de marca mera-
mente individualista, para substituí-lo por um garan-
tismo social ou coletivo, conforme profetizou Mauro
Capeletti.11

Nesse diapasão, as relações privadas não devem
ficar limitadas ao olhar exclusivo e estático sobre as
partes envolvidas, mas inseridas em um contexto mais
amplo de direitos e obrigações.

Isto posto, considerando que diante dos paradig-
mas constitucionais o individuo é cada vez mais con-
siderado em função da coletividade, devemos ter em
mente que a concepção de ressarcimento dos danos
extrapatrimoniais não deve se ater à mera satisfação
do indivíduo, devendo alcançar o verdadeiro reequili-
brio social, a prevenção e a punição de comportamen-
tos anti-sociais, beneficiando a própria sociedade.

3 – A função punitiva
do direito de danos

Diante do exposto no tópico anterior, surge, na
época atual, uma nova preocupação, qual seja, a fun-
ção punitiva dos direitos de danos. O enfoque da res-
ponsabilidade civil centrado na função ressarcitória
passa a ser objeto de revisão, destacando-se seu cará-
ter incompleto, e sustentando-se a possibilidade de
compatibilização da reparação, da prevenção e da pu-
nição em pé de igualdade dentro do direito de danos.

Trata-se da possibilidade de utilizar a responsabi-
lidade civil como meio de penalizar condutas dano-
sas, isto é, a título de “pena privada”. Conceitualmen-
te, os danos punitivos são somas de dinheiro a que é
condenado o autor do dano, que constituem caráter
adicional e independente da indenização de caráter

compensatório e se agregam à reparação que se outor-
ga ao ofendido por danos realmente experimentados.

 A autora argentina Adela M. Segui assevera,
nesse sentido, que frente a certos danos de nature-
za antisocial e irritante, revestidos de circunstânci-
as particulares que os tornam especialmente ultra-
jantes ou vexatórios, o simples ressarcimento do
prejuízo não silencia as repercussões da iniqüida-
de, tornando-se insuficiente e impotente frente ao
sentido de justiça12.

A justificativa da aplicação se encontra não só na
necessidade de punir tais graves condutas, mas tam-
bém na de prevenir ou dissuadir futuros comportamen-
tos semelhantes. Alega-se que a procedência dos da-
nos punitivos requer uma particular subjetividade da
conduta do ofensor. Ou seja, é necessário algo mais
que a simples negligência no cometimento do ato
danoso; devem existir circunstâncias agravantes, como
a temeridade, a malícia, a intenção, a perversão.

Seguindo esta linha de pesquisa, quadra registrar
que cai por terra a idéia tradicional de que a socieda-
de só é atingida quando da violação da norma penal.
Isso porque, em uma sociedade moderna e multiface-
tada, reina a insegurança quanto à própria vida e a
incolumidade física, o que nos leva a refletir e a bus-
car novas maneiras de suprir a ineficiência do direito
penal no que tange ao impedimento de crimes ou de
atos ilícitos – na linguagem civilista13.

Faz-se mister, desta maneira, o reconhecimento
da punição no direito civil. Entretanto, devemos ter
em mente que a sanção civil em sentido estrito não se
confunde com a pena privada ora estudada. Enquanto
a primeira pode se consubstanciar na decadência de
um direito ou na prescrição de uma dada pretensão,e
até mesmo na própria nulidade da demanda, a segun-
da se restringe às penas pecuniariamente impostas14.

Por isso, pode-se dizer que o aspecto punitivo
dos danos extra patrimoniais enquadra-se naquilo que
a doutrina chama de pena privada em sentido estrito,
ou seja, imposição da obrigação de pagar soma de di-
nheiro cominada a titulo de sanção.

Para a corrente que preconiza a função punitiva
dos danos não patrimoniai,s a reparação do dano não
deve apenas atenuar o sofrimento injusto, mas tam-
bém deve fazer com que o ofensor não deseje repetir
tal comportamento, servindo esta punição de exem-
plo para toda a sociedade.

 Desta forma, considerando:
a) todas as vicissitudes sociais mencionadas;

9Ibid.
10 MELO, Diogo L. Machado. A função punitiva da reparação dos danos morais (e a destinação de parte da indenização para entidades de

fins sociais – artigo 883, parágrafo único, do Código Civil). Questões Controvertidas no Novo Código Civil.Vol. 5. São Paulo:Editora
Método, 2006
11 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant [tradução de Ellen Gracie Northfleet]. Acesso à Justiça.Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988,
p. 26-29.
12 SEGUÍ, Adela M. Aspectos Relevantes de la Responsabilidad Civil Moderna. Revista de Direito do Consumidor, nº.52, ano 13, RT, São
Paulo.
13 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na Reponsabilidade Civil : o Dano Social. Separata da Revista
Trimestral de Direito Civil, nº.19, Padma, Rio de Janeiro.
14 MELO, Diogo L. Machado. A função punitiva da reparação dos danos morais (e a destinação de parte da indenização para entidades de

fins sociais – artigo 883, parágrafo único, do Código Civil). Questões Controvertidas no Novo Código Civil.Vol. 5. São Paulo:Editora
Método, 2006
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b) as tendências da teoria moderna da responsa-
bilidade civil e, em especial, a expansão dos
danos indenizáveis à medida que os interes-
ses a serem tutelados também se multiplicam;

c) o reconhecimento por parte da doutrina de que
a reparação de certos danos deve exercer não
só função reparatória, mas também punitiva e
dissuasória;

d) o empecilho a esta tendência representado pelo
advento do artigo 944 do novo CCB (sem cor-
respondência no CCB de 1916), posto que
impede-se qualquer acréscimo na indenização,
uma vez que esta, segundo o referido artigo,
somente poderá ser nos limites do dano – pa-
trimonial ou moral .Logo, não seria mais pos-
sível qualquer imputação a titulo de punitive

damages, no sentido próprio (nem como puni-
ção , nem como desestímulo);

É o que o presente trabalho se propõe a apresen-
tar, uma nova categoria de dano: o dano social.

4 – O Dano Social

Esta nova categoria de dano surge especialmente
nas situações em que não só o patrimônio material ou
moral da vitima tenha sido lesionado, mas também
quando toda a sociedade for atingida, a partir de um
rebaixamento imediato do nível de qualidade de vida
da população.

 Assim, a violação de interesses classificados dou-
trinária e positivamente como difusos, isto é, aqueles
indivisíveis e cuja titularidade é indeterminada, en-
sejaria a configuração da modalidade de dano em co-
mento. 15

Isso porque, tais direitos são classificados como
metaindividuais e sua violação, embora afete direta-
mente somente a uma ou algumas pessoas, põe em
xeque valores que permeiam toda a sociedade e que
são assegurados, implícita ou explicitamente, pela
própria Constituição Federal.

Por conseguinte, é possível vislumbrar a presen-
ça de interesses difusos em diversas áreas. Exemplo
disso é o direito à qualidade de vida, cujo conteúdo é
formado pela conjugação de interesses difusos tutela-
dos por preceitos oriundos dos diversos ramos do di-
reito (o direito social ao trabalho – 6º da CF; o direito
à dignidade da pessoa humana – art. 1º, III da CF; o
direito à manutenção do equilíbrio ecológico – art.
225 da CF; o direito à defesa do consumidor art. 5º,
XXXII da CF; etc.).

Cabe ressaltar que a gênese desses direitos, em

função de suas características peculiares, não se con-
diciona ao fato de num dado momento passarem a ser
judicializáveis16. Basta que determinado acontecimen-
to da vida os façam surgir. Existem interesses difusos
dispersos na Constituição, e outros decorrentes do sis-
tema como um todo. Assim, é possível que se invo-
que a “teoria da penumbra” do direito norte-america-
no, de acordo com a qual é lícito extrair um interesse
a partir de outro que esteja expressamente tutelado,
quando eles se pressupõem ou sejam conexos.

De outra parte, o pleito de indenização por dano
social não deve se restringir às demandas transindivi-
duais, sendo admissível também nas demandas indi-
viduais em que o nível de vida da população tenha
sido indiretamente afetado. Aliás, como adverte Pao-
lo Gallo, há situações práticas em que o dano é difuso
e não há qualquer dos órgãos legitimados, ou apenas
parte dos legitimados procura invocar a tutela jurisdi-
cional. Não se pode admitir que a interpretação do
direito privado seja regada por concepções individua-
listas e liberais, na medida em que a socialidade e a
eticidade penetram na prória estrutura dos institutos
de direito privado.

Nesse diapasão, são clarividentes as considera-
ções feitas por Diogo L. Machado de Melo:

[...] o juiz, ao julgar uma ação que envolva

danos, não está simplesmente resolvendo um

conflito individual. Ainda que esteja resolven-

do um conflito de direito privado, não pode o

julgador ignorar os horizontes e as premissa

constitucionais deste ramo de direito: não pode

ignorar a dignidade humana, a solidariedade

social e a justiça distributiva como valores de

interpretação e aplicação. [...].17

5 – O dano social e sua
relação com os

punitive damages

Impossível deixar de associar o dano social aos
punitive damages, instituto de origem norte-america-
na que representa na common law um plus destacado
do valor compensatório da indenização que é lhe acres-
centado a título de punição autoral. Assim, os puniti-

ve damages são quantificados em montante que su-
pere o prejuízo. E é isto que basicamente os diferen-
cia dos danos sociais, já que nestes últimos a indeni-
zação é calculada com base na extensão do dano efe-

15 O inciso I do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe, in verbis: “ A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de : interesses ou direitos difusos, assim, entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível,
de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato”.
16 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. 6ª Edição. São Paulo: RT, 2006.
17 MELO, Diogo L. Machado. A função punitiva da reparação dos danos morais (e a destinação de parte da indenização para entidades de

fins sociais – artigo 883, parágrafo único, do Código Civil). Questões Controvertidas no Novo Código Civil.Vol. 5. São Paulo:Editora
Método, 2006



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 6. - Agosto/200714

tivamente causado à sociedade, embora tenha como
finalidade comum a dissuasão e a punição do ilícito.

Portanto, com o dano social, passa a ser possível,
nos dizeres de Antonio Junqueira de Azevedo, o que
parecia proibido, tendo em vista que “o artigo 944 do
Código Civil, ao limitar a indenização à extensão do
dano, não impede que o juiz fixe, além das indeniza-
ções pelo dano patrimonial e pelo dano moral, tam-
bém – esse é o ponto - uma indenização pelo dano
social. A ‘pena’ – agora, entre aspas, porque no fun-
do, é reparação à sociedade-, visa restaurar o nível
social de tranqüilidade diminuída pelo ato ilícito”.18

Outras circunstâncias também propiciadoras do
dano ora sob enfoque relacionam-se às condutas reite-
radamente danosas, agindo o causador do dano de for-
ma deliberada e equacionando os lucros que obtém
com tal atitude. Ou seja, prefere-se, perversamente,
persistir desrespeitando os direitos, pois é financeira-
mente mais vantajoso pagar as indenizações do que
modificar suas atitudes. É inegável que condutas como
esta, muito freqüentes em nosso país, rebaixam, so-
bremaneira, a qualidade de vida de toda a população,
refletindo o que Jorge Luiz Souto Maior denomina de
“dumping social”.19

Os danos sociais são causa, pois, de:
a) Indenização punitiva por dolo ou culpa gra-

ve, especialmente, se os atos reduzem as con-
dições coletivas de segurança, de informação
e em um âmbito mais abrangente, de qualida-
de de vida da população. Ou seja, quando for
imperioso dar uma resposta à sociedade diante
de condutas ultrajantes e insultuosas em rela-
ção à consciência coletiva.

b) Indenização dissuasória, se os atos, em geral
de pessoa jurídica, trazem uma diminuição do
índice de qualidade de vida da população. Isto
é, nos casos não incomuns de práticas danosas
reiteradas, nos quais mostra-se mais vantajoso
ao autor dos atos danosos persistir na violação
dos direitos, pagando as eventuais sanções que
lhes são impostas, do que deixar de violá-los.

6 – Hipóteses de incidência
do dano social

Entendemos que a indenização ensejada por um
dano social deve se circunscrever a hipóteses isola-
das, sempre sob a ótica da razoabilidade e da propor-
cionalidade, a fim de evitar a banalização deste tipo
de dano, o qual, conforme já mencionado, deve ser
peculiarmente caracterizado20.

Como ilustração das situações fático-jurídicas ca-
pazes de ensejar o pleito por uma indenização social,
destacam-se:

a) Primeiramente, a situação do empregador que,
de maneira perniciosa, fecha os olhos para a
legislação trabalhista pátria e se olvida que o
valor social do trabalho é fundamento da Re-
pública Federativa Brasileira, preferindo per-
sistir desrespeitando reiteradamente os direi-
tos dos trabalhadores, comete, sem dúvida, um
dano que extrapola o âmbito individual e atin-
ge toda a coletividade.

Embasado nestas premissas é que o Ministério
Público do Trabalho da 15ª Região ajuizou ação civil
pública, com vistas à condenação de determinada
empresa pelo dano social jurídico provocado a diver-
sos trabalhadores, em função de terem sido explora-
dos em sua dignidade:

  [...]A dignidade dos trabalhadores não pode
ficar impune. Nesse passo, afigura-se cabível a
reparação da coletividade dos trabalhadores,
não só pelos danos causados, mas, igualmente,
para desestimular tais atos. (...) Assim, é preciso
sempre enfatizar o imenso dano coletivo cau-
sado pelas agressões aos interesses transindivi-
duais: afeta-se a boa imagem da proteção legal
a estes direitos e afeta-se a tranqüilidade do
cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde
a lei do mais forte impera. Tal intranqüilidade e
sentimento de desapreço gerado pelos danos
coletivos, justamente por serem indivisíveis,
acarretam lesão moral que também deve ser
reparada coletivamente. Ou será que alguém
duvida que o cidadão brasileiro, a cada notícia
de lesão a seus direitos, não se vê desprestigia-
do e ofendido no seu sentimento de pertencer a
uma comunidade séria, onde as leis são cum-
pridas? A destinação de eventual indenização
deve ser o Fundo Federal de Direitos Difusos,
que será responsável pela utilização do mon-
tante para a efetiva reparação deste patrimô-
nio moral lesado. (...)Busca-se, aqui, a repara-
ção do dano jurídico social emergente da con-
duta ilícita das rés.[...] (Ministério Público do
Trabalho da 15ª Região-Procurador Responsá-

vel-Dimas Moreira da Silva).

Ressalte-se, por oportuno, que, no presente caso,
o Ministério Público do Trabalho objetivou não só fa-
zer cumprir o ordenamento jurídico, mas, também,
restaurá-lo, vez que já foi violado. Tem por escopo,
ainda, coibir a repercussão negativa na sociedade que
essa situação gera. Enfim, propiciar a reparação do dano
social emergente da conduta das demais Rés de burlar
todo o arcabouço de princípios e normas, constitucio-
nais e infra-constitucionais, que disciplinam as rela-
ções de trabalho.

Também seguindo esse entendimento, o Tribu-

18 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na Reponsabilidade Civil : o Dano Social. Separata da Revista
Trimestral de Direito Civil, nº.19, Padma, Rio de Janeiro, p.215.
19 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Indenização por dano social pela agressão voluntária e reincidente aos direitos trabalhistas. Disponível em:
<http://www.anamatra.org.br/hotsite/conamat06/trab_cientificos/ teses
20BODIN, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil- constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar,
2003
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nal Regional do Trabalho da 14ª Região, em sede de
agravo impetrado pelo Ministério Público, reconhe-
ceu expressamente a condenação por danos sociais,
como se vê:

[...] DESSA FORMA, conheço do agravo de pe-
tição, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para que seja recalculado o FGTS dos obreiros,
na forma da fundamentação precedente, bem
como para que seja incluída na conta de liqui-
dação a multa a que restou condenada a título
de danos sociais.[...] (TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 14ª REGIÃO PROCESSO Nº
00081.2002.411.14.00-8.)

b) A segunda situação apta a ensejar uma indeni-
zação a título de dano social refere-se àquelas
condutas de agentes políticos e administrado-
res públicos que ofendem sobremaneira a mo-
ralidade e a probidade que deles se exige na
gestão da coisa pública. Como assevera Mar-
celo Figueiredo com peculiar acuidade, “a mo-
ralidade, antes exclusiva ‘da’ ou ‘na’ adminis-
tração, já é clamada como um direito público
subjetivo, já adquire foros expressos de juridi-
cidade. Joseph Raz, em ‘Ética no domínio pú-
blico’, falava, com o mesmo propósito em pro-

tect and promote people’s well-being”.21

Sob o manto do Estado Democrático de Direito,
o direito à honestidade, retidão, equilíbrio, justiça e
respeito à ética nas instituições ganha juridicidade,
assumindo feição de interesse que a todos interessa,
de maneira que as condutas que se mostrem insultuo-
sas frente a estes propiciariam, no âmbito de ações de
improbidade administrativa, o pleito por uma indeni-
zação pelo dano que ofendeu direitos cuja titularida-
de a todos pertence, direitos indispensáveis para a sal-
vagurada das instituições democráticas.

Atento a esta perspectiva, o Ministério Público
do Estado do Espírito Santo, no bojo de Ação de Im-
probidade Administrativa, pleitea a indenização por
dano social, tendo em vista a prática de atos extrema-
mente vexatórios ao direito do cidadão de ter à frente
de órgãos públicos agentes probos e honestos. Utili-
zando a denominação dano moral coletivo, o Ministé-
rio Público assim asseverou:

[...]É inegável que a ação dos requeridos, como
se não bastasse o prejuízo material causado ao
erário, abalou severamente a imagem da As-
sembléia Legislativa e, via de conseqüência,
do próprio Estado do Espírito Santo, pois cida-
dãos comuns, atônitos, presenciaram a utiliza-
ção de um veículo oficial em atividades total-
mente distanciadas do interesse público, confi-
gurando-se o dano moral a merecer reparação.
Maior ainda é o dano quando o Poder Legisla-
tivo, símbolo dos regimes democráticos, que
deve ser o mais plural e representativo de to-

dos os segmentos sociais, é associado pela po-
pulação como uma entidade formada por pes-
soas que visam exclusivamente a prática de atos
escusos e voltados a seus interesses pessoais
[...] a ação por ato de improbidade administra-
tiva também tutela um direito difuso, qual seja,
o direito que todo e qualquer cidadão possui de
ter à frente dos órgãos públicos agentes probos
e honestos.[...].

7 – Questões processuais na
aplicação do instituto

Em razão das peculiaridades existentes no tocan-
te à configuração do dano social surgem problemas
em relação à fixação de seu quantum, bem como quan-
to à destinação deste último.

No que tange ao primeiro problema, deve-se ter
em mente suas limitadas hipóteses de incidência e a
subjetividade que decorre da mesma. Portanto, de-
vem ser utilizados como fatores de aferição do quan-

tum indenizatório: a existência de culpa grave ou dolo
do ofensor; a falta lucrativa (quando o ofensor age com
o intuito de extrair lucro de sua falta);os danos de gran-
de repercussão social; as práticas reiteradas do ofen-
sor, bem como a violação de interesses difusos.

Quanto ao segundo ponto gerador de controvér-
sias, qual seja, a destinação da verba indenizatória a
título de dano social, deve ser tratado com muita cau-
tela pela doutrina. Neste terreno, é passível de críti-
cas a visão tradicional de que as verbas de caráter pu-
nitivo devam ser destinadas exclusivamente à viti-
ma22. Isso porque, em que pese as posições contrárias,
pensando assim estaríamos retrocedendo a uma visão
arcaica e individualista da Responsabilidade Civil,
contrariando as novas tendências do referido instituto.

Seguindo os princípios magnos da solidariedade
social e da justiça distributiva23, acreditamos que o
melhor caminho a ser traçado é aquele que defende a
destinação das verbas, seja de caráter punitivo, dissu-
asório ou misto, à própria sociedade, independente-
mente de a demanda ser individual ou coletiva. Nes-
te caso, o que deve preponderar é a natureza do inte-
resse tutelado.

Assim, em respeito aos preceitos da nossa Cons-
tituição, bem como com o intuito de evitar o enrique-
cimento ilícito da vitima, em que pese as opiniões
divergentes, entendemos que a indenização obtida a
titulo de dano social deve ser destinada:

a) Às entidades de fins sociais, nos casos em que
a indenização social é perseguida pelo parti-
cular diretamente atingido, seguindo, para tan-
to, os parâmetros do  artigo 883, parágrafo úni-
co do CCB, o qual dispõe, in verbis:

21 FIGUEIREDO, Marcelo. O controle da Moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros Ed., 1999.
22 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na Reponsabilidade Civil  o Dano Social. Separata da Revista
Trimestral de Direito Civil, nº19, Padma, Rio de Janeiro.
23 Artigo 1º, inciso III e artigo 3º, inciso I,  da Constituição da República Brasileira.
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“Art. 883. Não terá direito à repetição aquele
que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral,
ou proibido por lei.

Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se
deu reverterá em favor de estabelecimento local de
beneficência , a critério do juiz”.

b) Ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, re-
gulamentado pela Lei nº. 9.008/95, nos casos
em que o dano social for pleiteado coletiva-
mente, estando legitimado para tanto, o Mi-
nistério Público, a União, os Estados e Municí-
pios e as demais entidades previstas no artigo
5º da Lei n.º 7.347/85.

8 – Conclusão

Por fim, diante de todo o exposto, podemos con-
cluir que em razão da crescente violação de direitos
que tutelam valores constitucionalmente garantidos e,
em contrapartida, da latente inoperância e insuficiên-
cia das tutelas de proteção destes, há um aumento
paulatino da insatisfação social.

Neste contexto, a redescoberta das penas civis,
aplicadas a partir de um instituto aparentemente legí-
timo frente às regras da responsabilidade civil consa-
gradas em nosso ordenamento jurídico, como o dano
social – seja com função punitiva ou dissuasória –,
passa a ser a salvaguarda de interesses constitucionais
que estavam sendo postos em xeque.

A responsabilidade civil, desta feita, passa a ser,
com o advento do dano social, o campo ideal para a
consolidação do comando constitucional da solidarie-
dade, além de servir como meio de promoção da tute-
la da pessoa humana e de distribuição da justiça, uma
vez que propicia a tutela de interesses genuinamente
coletivos e possibilita a indenização direta da socie-
dade, uma vez que as verbas conseguidas nos pleitos
de indenização por dano social devem ser destinadas
aos fundos beneficentes, nos casos de demanda parti-
cular, e ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, em
casos de demanda coletiva.
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