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O dano moral coletivo 

Guilherme Bacelar Patrício de Assis' 

Mais recentemente, a temática do dano moral coletivo vem ganhando 
espaço no meio acadêmico e também no âmbito jurisprudencial. 

Um dos principais argumentos daqueles que negam a possibilida
de de reconhecimento de danos morais coletivos reside na necessidade de 
comprovação de dor, abalo psicológico e sofrimento, o que somente seria 
possível na esfera individual e não no campo dos direitos difusos, como, por 
exemplo, o direito a viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Neste diapasão, sustenta-se ainda que a indeterminabilidade do sujei
to passivo, bem como a indivisibilidade da ofensa e da reparação inviabilizam 
a configuração do dano moral coletivo. 

De outro lado, há aqueles que asseveram que a caracterização do 
dano moral coletivo independe da prova de dor ou abalo psicológico sério, 
além de apontarem sua compatibilidade com os direitos metaindividuais. 

A discussão em comento não é meramente acadêmica, notadamente 
porque o reconhecimento ou não da existência de danos morais coletivos 
tem como principal consequência o surgimento do dever de indenizar o 
prejuízo causado à coletividade. 

Como é sabido, a indenização por danos morais está intrinsecamente 
relacionada à violação de direitos da personalidade, tais como a honra, o 
nome, a imagem e a integridade física, etc.), os quais, do ponto de vista his
tórico, estiveram associados à pessoa humana individualmente considerada, 
sendo, pois, reconhecidos como direitos subjetivos privados. 

Acerca dos direitos da personalidade, Gustavo Tepedino (2008, p. 
35) preleciona que, in verbis: 

[ ... ] considerados como direitos subjetivos privados, os chamados di
reitos da personalidade possuem como características, no dizer da 
doutrina brasileira especializada, a generalidade, a extrapatrimonia-

1 Juiz federal substituto. 
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!idade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e 
a intransmissibilidade. 

Por seu turno, sob a ótica do direito posto, pode-se definir a perso

nalidade como o conjunto de características ou atributos da pessoa humana 

que gozam de proteção do ordenamento jurídico. 

Cumpre ainda destacar que a efetiva concretização dos direitos da 

personalidade ganhou força com o advento da Constituição de 1988, parti

cularmente em virtude da irradiação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, vetor axiológico central desta nova Carta Política, por todo o or
denamento jurídico infraconstitucional, com expressiva repercussão no 

campo do direito civil. 

Na espécie, Luís Roberto Barroso (2009, p. 369-370) assevera que, 

verbis: 

Ao término da Segunda Guerra Mundial, tem início a reconstrução dos 
direitos humanos, que se irradiam a partir da dignidade da pessoa hu
mana, referência que passou a constar dos documentos internacionais 
e das Constituições democráticas, tendo figurado na Carta brasileira 
de 1988 como um dos fundamentos da República (art. 1 Q' 111). A digni
dade humana impõe limites e atuações positivas ao Estado, no atendi
mento das necessidades vitais básicas, expressando-se em diferentes 
dimensões.[ ... ] O princípio promove uma despatrimonializaçao e uma 
repersonificação do direito civil, com ênfase em valores existenciais 
e do espírito, bem como no reconhecimento e desenvolvimento dos 
direitos da personalidade, tanto em sua dimensão física como psíquica. 

Assim, nada obstante se reconheça, em certa medida, a extensão da 

proteção conferida aos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, con

forme expressamente prevê o art. 52 do Código Civil e a Súmula 227 do Supe

rior Tribunal de justiça, nota-se que referidos direitos estão essencialmente 
ligados à salvaguarda da pessoa humana individualmente considerada, a 

qual poderá reclamar indenização por danos morais, nos termos do art. 52, 

V e X, da Constituição e art. 186 do Código Civil de 2002, o que dificulta o 

reconhecimento da existência de dano moral puramente coletivo. 

Outro aspecto que carece de melhor elaboração doutrinária diz res

peito à destinação dos valores recebidos a título de indenização por danos 

morais coletivos. 
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A mera afirmação de que tais recursos devem ir para os fundos de 
que trata o art.13 da Lei 7.347, de 24/07/1985, é solução bastante simplista 
para o problema. 

Por fim, no que toca à jurisprudência pátria, cabe frisar que, no âmbito 
do Superior Tribunal de justiça, colhem-se recentes precedentes ora reco
nhecendo o direito à indenização por danos morais coletivos, ora negando 
tal possibilidade. 

No ponto, citem-se as ementas dos seguintes acórdãos daquela Corte 
Superior, em que não foi deferida indenização por danos morais coletivos, 
verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. POSTOS DE ATENDI
MENTO. REABERTURA. 

DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO 
IMPROVIDO. 

1. A Egrégia Primeira Turma firmou já entendimento de que, em hipó
teses como tais, ou seja, ação civil pública objetivando a reabertura de 
postos de atendimento de serviço de telefonia, não há falar em dano 
moral coletivo, uma vez que "Não parece ser compatível com o dano 
moral a ide ia da 'transindividualidade' ( = da indeterminabilidade do 
sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da le
são" (REsp nQ 971.844/RS, relator ministro Teori Albino Zavascki, in 
Dje 12/2/2010). 

2. No mesmo sentido: REsp 598.281/MG, relator p/ acórdão ministro 
Teori Albino Zavascki, in Dj 01/06/2006 e REsp 821.891/RS, relator 
ministro Luiz Fux, in Dje 12/05/2008. 

3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1109905/PR, rei. ministro Hamilton Carvalhido, Pri
meira Turma, julgado em 22/06/2010, Dje 03/08/2010) 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO 
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À 
NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER INDIVIDU
AL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DETRANSINDIVIDUALIDADE 
(INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO E INDIVISIBILIDADE 
DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

(REsp 598.281/MG, rei. ministro Luiz Fux, rei. p/ acórdão ministro 
TEOR! ALBINO ZAVASCKI.) 
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De outro lado, reconhecendo o direito à indenização por danos morais 
coletivos, confira-se, a título de ilustração, a ementa do seguinte julgado pro
ferido por aquela Corte, verbis: 

ADMINISTRATIVO- TRANSPORTE- PASSE LIVRE- IDOSOS- DANO 
MORAL COLETIVO- DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E 
DE SOFRIMENTO- APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVI
DUAL- CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE DIREITO 
-ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE
ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO- LE!10.741/2003 VIAÇÃO NÃO 
PREQUEST!ONADO. 

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge 
uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela 
presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquan
to síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de 
uma mesma relação jurídica-base. 

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, 
de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera 
do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. 

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a 
procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, 
cujo deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto 
do Idoso, art. 39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de 
identidade. 

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema 
normativo. 

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as cir
cunstancias fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o 
Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão. 

S. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/12/2009, Dje 26/02/2010.) 
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