Caso fortuito interno e
caso fortuito externo
Ana Frazão

Definição de caso fortuito
- Caso fortuito como excludente de responsabilidade – mais
especificamente como excludente do nexo causal –, ao lado
da força maior, do fato de terceiro e da culpa exclusiva da
vítima.
- Discussão antiga sobre a diferença entre caso fortuito e
força maior, que remonta ao direito romano.
- Alguns critérios diferenciadores:
• força maior → irresistibilidade / eventos externos ou da
natureza
• caso fortuito → imprevisibilidade / eventos internos ou
humanos

Definição de caso fortuito
- A discussão sobre eventuais diferenças em relação à força
maior não teve maiores repercussões no direito estrangeiro
nem no brasileiro.
- Exemplo do art. 393, § único, do Código Civil
(correspondente ao art. 1.058, § único, do Código anterior),
segundo o qual “o caso fortuito ou de força maior verificase no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir.”
- Com a crescente importância da responsabilidade objetiva,
a discussão em torno de uma definição mais precisa de caso
fortuito ressurgiu, inclusive para diferenciar o interno do
externo.

Nexo causal
- um dos maiores problemas da responsabilidade civil
subjetiva, apesar da dupla função relevantíssima: identificar
o responsável e determinar a extensão do dano.
- consagrado no século XIX a partir da influência das
ciências naturais → a noção sempre apresentou inúmeras
insuficiências, que se potencializam no âmbito da
responsabilidade objetiva.
- com a teoria quântica e a teoria da relatividade, essa
metodologia de investigação deixou de ser absoluta → da
causalidade para a probabilidade.
- reconhecimento gradativo de que se trata mais de um juízo
de imputação do que propriamente de causalidade.

Risco
- um dos fenômenos que marca a transição da Idade Média
para a Idade Moderna → a palavra surge no catalão no
século XIV e depois se espraia para as demais línguas
latinas.
- ênfase no protagonismo do homem e não mais na sorte ou
na fortuna.
- coloca-se como um desafio para a regulação jurídica:
exemplo das grandes navegações e das commendas →
necessidade de “controle” do risco para o fomento da
atividade econômica.
- no Estado liberal, tenta-se ao máximo reduzir o risco do
empreendedor de diversas formas, inclusive pela
responsabilidade civil → a culpa como pressuposto
inafastável da responsabilidade, cujo ônus da prova caberia à
vítima.

Empresa e risco
- Empresa é risco → o risco é o elemento objetivo que dá
sentido à organização e justifica a remuneração do
empresário.
- Relações entre risco, eficiência, prevenção de danos a
terceiros (incluindo empregados) e qualidade de produtos e
serviços → importância de se atribuir ao empresário o risco
da atividade.
- O risco como um dos parâmetros do necessário equilíbrio
entre poder e responsabilidade → exemplos do art. 2º, da
CLT, do reconhecimento das responsabilidades do
controlador (Lei das S/A), dentre outros.

A construção da
responsabilidade objetiva
- Como alertava Josserand, a responsabilidade por culpa
ficou restrita na era das máquinas.
- Acidentes de trabalho e em ferrovias e o problema do nexo
causal → a culpa da vítima é necessariamente excludente de
responsabilidade?
- Além do contexto econômico de crescente industrialização,
importância do contexto jurídico → transição do Estado
Liberal para o Estado social e reforço da solidariedade.
- Na verdade, trata-se de responsabilidade por equidade.

A construção da
responsabilidade objetiva
- A responsabilidade objetiva não deixa de ser:
(i) uma técnica de socialização de danos
(ii) em uma sociedade cada vez mais complexa e
dependente de coisas/máquinas e atividades econômicas
sofisticadas e arriscadas,
(iii) com base em parâmetros redistributivos,
relacionados às noções de equidade e justiça.

Saleilles
- A premissa da responsabilidade pelo fato da coisa é de que
o proprietário tem interesse e proveito em assumir a
vigilância da coisa e os riscos daí decorrentes → “nada mais
justo”: “aquele que tem o proveito suporta os riscos”.
- A teoria de Saleilles tem como foco a responsabilidade dos
patrões e dos empresários.
- Rompimento com a causalidade em prol de uma relação
subjetiva de imputação → assunção voluntária dos negócios
e dos seus proveitos, cuja consequência necessária é a
assunção dos riscos correspondentes.

Josserand
- Procura ampliar a teoria de Saleilles (risco profissional ou
risco proveito) para abarcar qualquer risco criado.
- Realça o fundamento da equidade → é mais equitativo que
responda aquele que se beneficia do risco criado pela coisa
ou atividade.
- Destaca o aspecto de voluntariedade em se assumir o risco,
o que terá importantes consequências para a delimitação do
âmbito da responsabilidade.

Risco e excludentes de
responsabilidade
- Saleilles e Josserand reconheciam a impossibilidade de
haver responsabilidade pelo risco da humanidade.
- Impor à empresa responsabilidade por algo que não faz
parte do seu risco desorganiza a atividade tanto quanto
isentá-la do risco por ela criado → a questão da “justa
medida”.
- Necessidade de se distinguir entre:
• caso fortuito → fato relacionado à coisa ou à atividade e,
portanto, inerente ao risco → deve ser suportado por aquele
que o criou
• força maior → fato externo e estranho ao risco, como
eventos naturais, guerras, os chamados “fatos de Deus ou
dos inimigos da Rainha”, etc → excludente de
responsabilidade.

Consequências importantes
- A responsabilidade objetiva pelo risco é fortemente baseada
na solidariedade social e se afasta da ideia de causalidade,
salvo se entendermos a causalidade como algo vinculado ao
risco e não mais ao dano.
- A responsabilidade objetiva pelo risco não é indiferente ao
comportamento humano → não transforma um ato humano
em mero fato, não transforma o responsável em mero meio
para o ressarcimento da vítima → a noção da assunção
voluntária do risco tem íntimas implicações com as noções
de autonomia e de dignidade da pessoa humana.

Principais teorias da
responsabilidade objetiva
- Interesse ativo → atribuir o dano àquele que tem o
benefício decorrente do empreendimento (aspectos de justiça
distributiva e de lógica econômica relacionada ao repasse de
custos).
- Prevenção → evitar os danos inerentes à atividade
- Equidade → se até os incapazes respondem civilmente,
não faz sentido não se responder pelo risco em razão da
mera inexistência de culpa.
- Repartição dos danos → os ônus decorrentes da atividade
econômica devem ser suportados por todos aqueles que têm
interesse na atividade que os causou ou mesmo por toda a
coletividade.
- Perigo → atribuir o dano a quem criou a situação de
perigo.

Risco: dimensões jurídicas e
filosóficas
- A doutrina italiana mostra que “risco” pode ser uma
expressão elíptica, abrangendo diversas formas de
responsabilidade → daí a importância das diversas teorias,
cada qual mostrando distintos aspectos do risco.
- Importância da relação entre risco e equidade (Perelman,
Alpa e Bessone, etc) → a questão do dano injusto.
- Importância da superação da causalidade clássica →
dificuldades no caso brasileiro, inclusive em razão dos
aportes do Direito Administrativo → foco na “formação das
circunstâncias danosas” (Fachin).
- Importância da análise casuística → o que pode ser risco
para determinadas atividades pode não ser para outras
(exemplo das fortes tempestades para a aviação civil).

Risco: dimensões econômicas e
pragmáticas
- Parâmetros da jurisprudência norte-americana →
prevenção, capacidade de assunção dos custos, possibilidade
de ser “coberto” por seguros.
- Importância de se considerar aspectos de fomento à
atividade econômica no atual contexto de “capitalismo
financeiro”.
- Importância do aspecto da gestão de riscos → riscos
excessivamente altos e não suscetíveis de controle, ainda que
mínimo, podem inviabilizar a atividade empresarial.
- Alguns referenciais: estatística, probabilidades, “estado da
técnica”, custos de prevenção e previsão de danos (AED e o
princípio do cheapest cost avoider), tamanho da empresa,
etc.

Como entender o risco na
atualidade?
- Critério da adoção de medidas para evitar o dano → risco
ou violação ao dever de cuidado? → dicotomia entre
responsabilidade objetiva e subjetiva cada vez mais fluida.
- Maior reflexão sobre os casos fortuitos externos ou força
maior, que afastam a responsabilidade, dos casos fortuitos
internos, que não afastam a responsabilidade.
- Maior exigência e cuidado em relação à aceitação dos
casos fortuitos externos, inclusive com inversão do ônus da
prova.
- Necessária visão retrospectiva e também prospectiva →
exemplo do risco do desenvolvimento em relação ao
desincentivo à pesquisa e à inovação.

O caso dos acidentes de
trabalho
- A relação entre responsabilidade objetiva e acidentes do
trabalho é umbilical.
- Lei 3724/19: ampla responsabilidade pelo acidente de
trabalho, salvo força maior ou dolo da própria vítima ou de
terceiros.
- A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade
objetiva, tal como ocorre no Direito Administrativo e no
Direito do Consumidor?

O caso dos acidentes de
trabalho no Brasil
- A relação de trabalho tem peculiaridades (subordinação,
grande exposição ao risco da atividade durante toda a
jornada de trabalho, proximidade e monitoramento do
empregador, etc) que podem exigir um tratamento
diferenciado em relação a outros modelos de
responsabilidade objetiva.
- Não se pode esquecer que a responsabilidade objetiva foi
pensada para casos de acidente de trabalho nos quais não era
possível atribuir a culpa ao empregador ou nos quais era
constatada a culpa da vítima → a culpa da vítima será
necessariamente um excludente de responsabilidade? → tal
pergunta precisa ser respondida à luz do risco/equidade e não
da causalidade clássica.

Superior Tribunal de Justiça
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CORREIOS. ROUBO DE CARGAS. (...)
3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como
espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também
a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao
chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de
fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior,
que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de
responsabilidade civil objetiva.
4. Com o julgamento do REsp. 435.865/RJ, pela Segunda
Seção, ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não
for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas
que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga
constitui motivo de força maior a isentar a sua
responsabilidade.
(REsp 976.564/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 23/10/2012)

Superior Tribunal de Justiça
“TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EM COLETIVO.
ASSALTO. PASSAGEIRO ATINGIDO POR DISPARO DE
ARMA DE FOGO.
RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR AFASTADA. PRECEDENTES.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou
entendimento de que, não obstante a habitualidade da
ocorrência de assaltos em determinadas linhas, é de ser
afastada a responsabilidade da empresa transportadora por se
tratar de fato inteiramente estranho à atividade de
transporte (fortuito externo), acobertado pelo caráter da
inevitabilidade.
(AgRg no REsp 823.101/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/06/2013)

Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTADORA. ROUBO. FORTUITO EXTERNO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não responde a
transportadora por roubo da carga a ser transportada. Fato de
terceiro, fortuito externo ao contrato de transporte.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido reconhece que a
empresa transportadora mantinha segurança adequada em
seu depósito, com muros altos e monitoramento adequado
via rádio e segurança, não tendo tido parcela de culpa
alguma no roubo da mercadoria a ser transportada mediante
assalto a mão armada cometido por grande número de
homens, com moderno armamento e ameaça de morte aos
funcionários da transportadora.
(AgRg no REsp 748.322/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 18/12/2012)

Superior Tribunal de Justiça
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, DJe 01/08/2012)

Superior Tribunal de Justiça
“RESPONSABILIDADE CIVIL. "SURFISTA
FERROVIÁRIO". CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.
Risco assumido inteiramente pelo "surfista
ferroviário", sendo inexigível e até mesmo
impraticável nessa hipótese a fiscalização por
parte da empresa.”
(REsp 261.027/RJ, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, DJ 13/08/2001)

Superior Tribunal de Justiça
Direito Civil. Responsabilidade civil. Ilícito contratual. Indenização
por morte. 'Pingente'. Queda de trem em movimento. Culpa
presumida. Art. 17 da Lei (Decreto Legislativo) nº 2.681/12.
Doutrina. Precedentes. Recurso provido.
I - Falecendo passageiro, em razão de queda ocorrida quando em
movimento o comboio, há culpa presumida da empresa ferroviária,
somente elidida pela demonstração de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima (art. 17 do Decreto 2.681/12).
II - Nos casos de "pingente", e não de "surfista ferroviário", porque
dever contratual da companhia transportadora impedir que as
pessoas viajem com parte do corpo projetado para o lado de fora do
veículo, afastada resta a possibilidade de culpa exclusiva da vítima.
(REsp 259.261/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, DJ 16/10/2000)

Superior Tribunal de Justiça
- Fortuitos internos do transporte aéreo: caos aéreo, pouso
em aeroporto diverso, problemas técnicos
- Fortuitos internos do transporte rodoviário: acidentes,
mesmo causados por terceiros → o fato de terceiro aqui
não é excludente!!!
- Fortuitos externos do transporte rodoviário e ferroviário:
arremesso de objetos contra o veículo, bala perdida, bomba
colocada no vagão por terceiro
- Fortuitos externos aos provedores de hospedagem: violação
de direitos autorais ou de direitos de personalidade pelos
usuários
-

Tribunal Superior do Trabalho
- Fortuitos internos do transporte rodoviário: acidentes,
mesmo causados por terceiros, roubos em caso de transporte
de valores ou de mercadorias visadas
- Fortuito interno da atividade bancária: assaltos a mão
armada no interior das agências

Tribunal Superior do Trabalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DO TRABALHO CONDUTOR DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO EMPREGADOR - RISCO INERENTE À ATIVIDADE. O
sistema de responsabilidade civil previsto no Código Civil vigente adota dualidade de
regimes, contemplando a responsabilidade subjetiva e a objetiva. Nesse contexto, não
se há de cogitar de um sistema diferenciado no Direito do Trabalho em decorrência de
interpretação literal do art. 7º, XXVIII, da Constituição da República. O escopo desse
dispositivo constitucional é garantir o seguro contra acidente de trabalho sem prejuízo
da indenização cabível, na forma determinada pelo sistema de responsabilidade civil. E
o sistema vigente não exclui a responsabilidade objetiva, tanto assim que a previsão do
art. 932, III, do Código Civil responsabiliza o empregador independentemente de
culpa. Nessas circunstâncias, se a atividade prestada pelo empregador implica risco
habitual acima da normalidade ou se a atividade do empregado, ainda que diferenciada
do escopo principal da empresa, o expõe acentuadamente a acidentes, a regra aplicável
é o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pois não impera, no âmbito das
relações de trabalho, a teoria da fatalidade quando o risco for inerente à atividade
exercida pelo empreendedor. A lei privilegia a reparação integral do dano, e não a
conduta culposa do agente.
(AIRR - 1999-88.2012.5.08.0205, Relator Ministro Vieira de Mello Filho,
DEJT 24/10/2014)

Tribunal Superior do Trabalho
(...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE ÔNIBUS PERDA TOTAL DO OLHO ESQUERDO - EMPRESA DE TRANSPORTE
(...) Nessa senda, se o empregador coloca o seu empregado em atividade cujo risco é
notoriamente conhecido, não pode, quando da ocorrência do infortúnio, esquivar-se de
sua responsabilidade pelas lesões experimentadas pelo trabalhador. Do contrário, estarse- ia negando o postulado da solidariedade elencado no art. 3º, I, da Carta Magna,
pois é manifestamente injusto que aquele que tira proveito do trabalho alheio não
repare os danos sofridos pelo empregado, enquanto inserido no empreendimento
empresarial. Presentes, portanto, o dano e o nexo causal com atividade de risco,
imputa-se ao empregador (criador de tal situação) a responsabilidade pelos danos
morais suportados pelo empregado. (...) Sucede que eventos como os que vitimaram
o obreiro (imprudência dos motoristas que trafegam nas vias públicas) afiguramse plenamente previsíveis para qualquer cidadão brasileiro, constituindo,
infelizmente, parte do cotidiano de nosso País. Assim, por se tratar de fortuito
interno (inerente à atividade desenvolvida pela reclamada), ele não se presta a
afastar a responsabilidade da ré.
(E-RR - 39300-88.2006.5.17.0121, Relator Ministro Vieira de Mello Filho,
DEJT26/09/2014.

Tribunal Superior do Trabalho
II - RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE.
ASSALTOS A MOTORISTAS DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR EM RAZÃO DA ATIVIDADE DE
RISCO DESEMPENHADA NO TRANSPORTE PÚBLICO. 1.1. À
proporção em que assaltos se tornam ocorrências frequentes, adquirem
status de previsibilidade para aquele que explora a atividade econômica,
incorporando-se ao risco do negócio (fortuito interno), cujo encargo é do
empregador (art. 2° da CLT). 1.2. A realidade de violência que assola o
transporte público no Brasil atrai para a esfera trabalhista a
responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte, em face da
atividade de risco desempenhada pelos seus funcionários, quase que
rotineiramente submetidos a atos violentos de terceiros. Incidência da
cláusula geral de responsabilidade objetiva positivada no parágrafo
único do art. 927 do Código Civil. Recurso de revista conhecido e
provido.
( RR - 169-87.2012.5.09.0002 , Relator Ministro Alberto Bresciani, DEJT
01/07/2014)

Tribunal Superior do Trabalho
RECURSO DE REVISTA - DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE
DOENÇA LABORAL - SILICOSE PULMONAR - MANEJO DE PÓ DE SÍLICA
PELOS EMPREGADOS DA EMPRESA - ATIVIDADE QUE TRAZ RISCOS À
SAÚDE DO EMPREGADO - TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
(ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL) - APLICABILIDADE NEGLIGÊNCIA DA RECLAMADA EM FISCALIZAR O USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EM MANTER OS NÍVEIS DE
PÓ DE SÍLICA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NR-15 DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ACÓRDÃO
REGIONAL QUE MERECE SER MANTIDO SOB DUPLO FUNDAMENTO. Na
hipótese dos autos, o manejo de pó de sílica pelos empregados da reclamada acarreta
riscos às respectivas saúdes, o que atrai o disposto no art. 927, parágrafo único, do
Código Civil, a justificar a incidência da responsabilização objetiva da reclamada
pelos danos morais e materiais oriundos da doença laboral causado ao autor (silicose
pulmonar). Como se não bastasse, restou asseverado na sentença e no acórdão regional
que a reclamada era negligente na fiscalização do uso de EPI's por seus empregados e
não adotava as medidas de segurança necessárias à manutenção dos níveis de pó de
sílica dentro dos limites estabelecidos pela NR-15 do Ministério do Trabalho, o que
justifica, ainda, a incidência do sistema de responsabilidade civil subjetiva previsto no
caput do dispositivo citado, por manifesta violação do dever previsto no art. 157 da
CLT. Recurso de revista não conhecido.
( RR - 34300-58.2005.5.17.0181 , Relator Ministro Vieira de Mello Filho, DEJT
15/06/2012)

Tribunal Superior do Trabalho
“ACIDENTE DE TRABALHO. LOCAL CONFINADO.
EXPLOSÃO. QUEIMADURAS GRAVES. SÚMULA Nº 126.
NÃO PROVIMENTO. O egrégio Tribunal Regional, soberano no
exame do conjunto fático-probatório, reconheceu o direito do autor
à compensação por danos morais, em razão do acidente de trabalho
por explosão durante a execução de serviço de solda (com
maçarico), em local de confinamento. Segundo o Tribunal
Regional, não houve comprovação, no processo, da culpa exclusiva
da vítima e não restou demonstrado que a reclamada adotou
medidas preventivas de acidentes, como o treinamento do
empregado para o trabalho com solda e fornecimento de
equipamentos de proteção individual, necessários para o
desenvolvimento do serviço de risco em local confinado.”
( AIRR - 71500-04.2006.5.02.0013 , Relator Ministro Caputo
Bastos, DEJT 31/10/2014)

Tribunal Superior do Trabalho
“ACIDENTE
DE
TRABALHO.
ATIVIDADE
DE
RISCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Segue-se o entendimento
doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a culpa exclusiva da vítima
afasta por completo qualquer responsabilidade do empregador. Trata-se,
pois, de excludente de responsabilidade do empregador incidente tanto nas
hipóteses de responsabilidade objetiva quanto de responsabilidade
subjetiva. Portanto, na espécie, apesar de o perito judicial ter concluído que
o infortúnio ocorreu devido às condições inseguras de trabalho, infere-se do
contexto fático-probatório delineado no acórdão que o empregado foi ao
mesmo tempo imprudente e negligente no desempenho de suas atividades
laborais, decorrendo exclusivamente desse descuido o acidente de trabalho.
Desta feita, não se vislumbram as alegadas violações legais e
constitucionais, além de inespecífica a divergência jurisprudencial (TST,
Súmula nº 296, I). Agravo de instrumento desprovido.
( AIRR - 1299-26.2010.5.02.0472 , Relator Ministro Arnaldo Boson :Paes,
DEJT 31/10/2014)
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Dogmática da Responsabilidade Civil
Liberdade = Regra

Responsabilidade = Exceção
Ato Ilícito

CULPA + NEXO CAUSAL + DANO

“Os filtros da reparação…”
EROSÃO DOS FILTROS DA REPARAÇÃO
Anderson Schreiber

O ocaso da culpa
A Marcha da Responsabilidade Objetiva
Leis Especiais + CDC + RC Estado + Código Civil de 2002
“Art. 927 (...)
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Anderson Schreiber

O ocaso da culpa
Extensão das Presunções de Culpa
Art. 932 c/c 933 – Ato de outrem

Art. 936 – Fato de animais

França: Caso do Alpinista

Erosão do Filtro da Culpa

Nexo de Causalidade

Teorias da Causalidade
x
“Flexibilização do Nexo Causal”
(Jurisprudência)
Anderson Schreiber

Caso do Escorrega (STJ)

Anderson Schreiber

Caso do Escorrega
Tribunal de Justiça de SP:
“Aliás, mesmo que fosse o caso, nem de culpa concorrente poderse-ia cogitar diante da ausência total de comunicação sobre a
profundidade da piscina, que tinha seu acesso livre e apresentava
iluminação precária. Tanto há responsabilidade do hotel, que uma
criança, brincando pelo local e não sabendo ler, podendo penetrar
livremente nas dependências da piscina, não sabendo nadar,
caindo dentro d’água, morreria afogada e não se pode olvidar que
o infausto acontecimento ocorreu às vésperas do Natal, quando os
hotéis ficam lotados”

Anderson Schreiber

Caso do Escorrega
Superior Tribunal de Justiça:
“Ocorre que o autor usou do escorregador e ‘deu um salto em
direção à piscina’, conforme narrou na inicial, batendo com a
cabeça no piso e sofrendo as lesões descritas no laudo. Esse mau
uso do equipamento – instalação que em si é perigosa, mas com
periculosidade que não excede ao que decorre da sua natureza,
legitimamente esperada pelo usuário – concorreu causalmente
para o resultado danoso.” (Recurso Especial 287.849/SP, voto do
Min. Ruy Rosado de Aguiar, p. 2).

Anderson Schreiber

Teoria do Fortuito Interno
Teoria da Causalidade Alternativa
Presunção de Causalidade
Teoria da Causalidade Estatística

EROSÃO
Anderson Schreiber

DANO
Dano Patrimonial – Differenztheorie
Dano como conceito “aritmético”
Dano Moral
Concepção Subjetiva
(dor, sofrimento, humilhação)
Fluidez
Anderson Schreiber

Caso Maitê Proença

Caso Maitê Proença (TJRJ)
“ Só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida,
vexada em ver o seu corpo desnudo estampado em jornais ou
em revistas. As bonitas, não. (...) Fosse a autora uma mulher feia,
gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote e de pelancas, a
publicação da sua fotografia desnuda – ou quase – em jornal de
grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame,
muita humilhação, constrangimento enorme, sofrimentos sem
conta, a justificar – aí sim – o seu pedido de indenização de dano
moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. Tratando-se,
porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica
pedido dessa natureza, exatamente pela inexistência, aqui, de dano
moral a ser indenizado.”
(Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, n. 41,
pp. 184-187).

Concepção Objetiva do Dano Moral
Atributo Essencial da Personalidade Humana?
Tutela da Dignidade Humana
(CF, art. 1º, III)
Dano à Integridade Física, Honra, Imagem,
Privacidade, Nome

Novos Danos
Anderson Schreiber

Dano à Identidade Pessoal
Dano à Vida Sexual
Dano à Continuidade Genética
Dano de Mobbing

Dano de Bullying
Dano de Nascimento Indesejado
Dano de Perda de Tempo Qualificado

DISCUSSÃO:

Dano decorrente de exame não autorizado
“Direito de Não Saber”
STJ, REsp 1.195.995, por maioria

?

Dano Patrimonial
Superação da Teoria da Diferença
Novos Danos Patrimoniais

Dano por privação de uso
(Portugal)
Perda de uma Chance
(STJ)
Caso do Show do Milhão

Pergunta: Percentual do território nacional reservado
aos povos indígenas pela Constituição de 1988?

a) 15%
b) 12%
c) 6%
d) 5%

Anderson Schreiber

Caso do Show do Milhão

TJSP: R$ 500mil

STJ: R$ 125mil

Jurisprudência Brasileira
Perda de prazo por advogado
Perda de oportunidade negocial concreta

Ampliação da Tutela (Novos Danos)
+ Erosão dos Filtros

= SUPEREXPANSÃO DA RC
Número de Ações de RC

Direito de Família
Direito Eleitoral
Direito Desportivo

“Octortpus”

Estamos
preparados?

Alargamento das Noções de RC

(ex. caso fortuito, culpa, nexo causal)
Contraofensiva: “Crise” da RC
“Industrialização do Dano Moral”
“Inundação do Judiciário”
Polarização do Debate

Dogmática da Responsabilidade Civil

Patrimonial x Existencial
A posteriori x Prevenção
Individual x Coletivo
Liberal x Solidário
NOVOS PARADIGMAS
Anderson Schreiber

Algumas propostas:
1) Despatrimonialização da reparação
2) Estímulo à prevenção
3) Seguros privados obrigatórios

Anderson Schreiber

1) Formas Não Pecuniárias de Reparação

O Problema do Dinheiro

“Cultura mercantilista”

“Comércio judicial”
“Insuficiência do remédio”

O Caso da Cessão de Dados

Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
Cível 355.607.4/0-00, 2.7.2009.
“Nessas circunstâncias, tem-se que um preposto da ré,
valendo-se do acesso às informações cadastrais dos
clientes, repassou a terceira estranha e com fins sem
qualquer ligação a outra relação de consumo, os
rendimentos declarados pelo autor no ato da abertura de
crediário junto à ré, em manifesto abuso do objeto
cadastral em detrimento da privacidade do autor.”

TJRJ, 1a CC, Apelação Cível 2009.001.22993,
j. 9.6.2009

Retratação privada
Retratação pública

Obrigação de fazer/não fazer
A questão processual

2) Estímulo à Prevenção

Todo Ato Ilícito gera Dever de Indenizar?
EUA: Imunidades para quem
adota condutas preventivas

Exs. Perfis Falsos em Redes Sociais, Phishing
Spam etc.
RCO – Deveres de Comportamento
(Jurisprudência)

Direito do Trabalho
Acidentes de Trabalho em Obras Financiadas

Responsabilidade Civil do Financiador?
RCO “Pura”
ou

RCO a partir de deveres de conduta (eliminação
do risco)?

3) Securitização dos Riscos

Responsabilidade Civil
Derecho de Daños

Transcender o microcosmo da ação de reparação
para se tornar instrumento de administração de
danos

Sociedade de Risco
Acidentes

Suécia

Sistemas Públicos de Seguridade
RC como Política Pública

Seguro privado obrigatório
Ex. França, Itália – seguro privado obrigatório de veículos
automotores
Todos os motoristas pagam
Ônus distribuído

Maior eficiência no pagamento
- eliminado risco de insolvência
- eliminada longa duração do processo de responsabilização
- possibilidade de pagamento progressivo
- problema de todos

Loss shifting

Loss spreading
Transferência x Diluição de Danos
Critérios – Isonomia
Anderson Schreiber

Comentários
Dúvidas
Anderson Schreiber

schreiber@sdls.com.br

Responsabilidade civil por
presunção de causalidade
CAITLIN MULHOLLAND
CAITLINSM@PUC-RIO.BR

PONTO 1 – posição atual da doutrina e
jurisprudência
Movimento da doutrina e jurisprudência em dar atenção
ao nexo
◦ Porque?
◦ Por causa das hipóteses de RC objetiva
◦ Por causa do afastamento da culpa
Importância do tema
1) Funções do nexo = imputar e delimitar danos
2) Investigação assistemática do nexo

PONTO 1
3 Problemas atuais:

1) Babel e exercício de adivinhação
◦ Uso da intuição e do bom senso

2) Falta de cientificidade na investigação do nexo
◦ Equívoco histórico: causa é elemento de fato, não de direito
◦ Investigação material é diferente de delimitação jurídica
3) Percepção do uso de presunção na identificação da causalidade jurídica
◦ Probabilidade
◦ O que ordinariamente acontece
=
Teoria da causalidade adequada (x art. 403, CC – as perdas e danos só incluem os prejuízos
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato)

PONTO 2 – Conceito e aplicação de
presunção de causalidade
Constatados esses problemas, necessário verificar o
que é a presunção de causalidade e como ela deve
ser determinada
1º) A Presunção é ad hominis (não é a legal) =
representação da probabilidade de que uma dada
atividade é a causa jurídica de um dado resultado
danoso

PONTO 2
2º) Método para a presunção deve ser a análise probabilística
◦ Probabilidade é o grau de segurança com que se pode esperar a
realização de um evento, determinado pela freqüência relativa dos
eventos do mesmo tipo numa série de tentativas.
◦ A mais usual é a P. Estatística - obtenção de resultados
aproximados aos que seriam verdadeiramente alcançados, caso
fosse possível a confirmação empírica do resultado revelado

PONTO 2
Percentual - + de 50% = mais provável do que
improvável
POIS
custo para o controle do risco de dano advindo
da atividade é menor do que o proveito que de
sua exploração se retirou

PONTO 3 – Hipóteses de presunção
1) RC Objetiva
◦ atividade perigosa
◦ danos quantitativamente altos
◦ qualitativamente graves

=
◦ Inerência da probabilidade
◦ Tipicidade danosa

◦ Exemplo: carro “Os caçadores”, TJRS, 1ª CC, AC 11195, Rel. Oscar Gomes
Nunes, j. 25.11.1970.

PONTO 3
2) Danos de massa
◦ Violação de interesses transindividuais
◦ peculiaridades desses danos
◦ atingem um número indeterminado ou indeterminável
de pessoas
◦ podem se perpetuar ao longo do tempo
◦ são geralmente danos causados por uma variedade de
atores, isto é, existe geralmente uma multiplicidade
causal, em regra indefinida
◦ Exemplo: caso DES

CONCLUSÃO
onão se quer vulgarizar a utilização do artifício da presunção
odelimitação de seu uso para duas hipóteses somente
odanos típicos resultantes de atividades perigosas e danos de massa.
ouso da probabilidade estatística = cientificidade
oRodotà = os danos ocorrerão

DANOS EXISTENCIAIS –
PRECIFICANDO LÁGRIMAS?

Curso de Formação Continuada - Congresso: Perfil
Contemporâneo da Responsabilidade Civil

ENAMAT
Brasília, 10 de Novembro de 2014
Prof. Des. Eugênio Facchini Neto



1. Danos “morais”. Noção.




A. Concepção tradicional: conceito negativo:
dano moral seria todo o dano não patrimonial,
uma espécie de ‘conceito guarda-chuva’, sob o
qual se reúnem as mais variadas espécies de
danos e prejuízos imateriais.
Origem de tal noção - Prof. René Savatier
(1939): “dano moral é todo sofrimento humano
que não é causado por uma perda pecuniária”.


Normalmente, nessa concepção, alude-se apenas à
presença de dor, sofrimento, frustração, tristeza,
humilhação, etc.



Configuram danos morais, nessa acepção, os mais
variados fatos:



a dor pela perda de um ente querido;
a desonra decorrente de um desacato;
o abalo decorrente de um título indevidamente protestado;
a injúria lançada por outrem;
o sentimento de humilhação inerente a uma situação de
discriminação;
a dor e desconforto decorrente de lesões físicas;
transtornos pela má execução de um contrato (como
desarrazoados e injustificados atrasos de voos, frustrações
quanto a instalações e eventos de um pacote turístico, etc.);
perda ou lesão de órgãos anatômicos;
dor decorrente da morte de animais de estimação por falha
imputável a outrem;
exposição a ridículo;
redução de expectativa de vida;



limitações de atividades físicas, etc., etc


















B. Concepção de José de Aguiar Dias
(acompanhada por Caio Mário da Silva Pereira,
Carlos E. Monteiro Filho, Silvio Rodrigues, Maria
H. Diniz e outros):

A distinção não decorreria da natureza do direito,

bem ou interesse lesado, mas da repercussão da
lesão sobre a vítima.
Assim, seria possível ocorrer dano patrimonial em
consequência de lesão a um bem não patrimonial
(ex.: cicatriz deformante numa modelo), ou dano
moral como resultado de ofensa a bem material
(extravio de uma aliança encaminhada para reparos;
atropelamento de animal de estimação).
Portanto, ‘dano moral seria o efeito não patrimonial
da lesão de direito, bem ou interesse, e não a própria
lesão, abstratamente considerada.’

 Crítica

As

às concepções anteriores:

duas conceções anteriores não
fornecem um conceito ‘positivo’ de
danos morais. Não indicam seus
pressupostos e requisitos, aludindo
apenas aos efeitos não patrimoniais
(dor, sofrimento, tristeza, frustração,
etc), deixando demasiada margem para
arbítrio na sua identificação.



C. Visão mais moderna: Danos não patrimoniais
como violação da cláusula geral de tutela da
pessoa humana – lesão à dignidade humana,
danos à pessoa, lesão a direitos de personalidade
(Maria Celina Bodin de Moraes, Paulo Netto Lôbo
e outros):
 Dano moral seria aquele que, independentemente do
prejuízo material, fere a dignidade da pessoa, seus
direitos da personalidade, isto é, todo e qualquer
atributo que individualiza a pessoa, tal como o nome,
imagem, a honra, a reputação, liberdade, etc (danos
morais objetivos).
 O dano tb é considerado moral qdo origina dor,
sofrimento, angústia, tristeza ou humilhação à vítima,
(danos morais subjetivos) com uma tal intensidade
que possa facilmente se distinguir dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos
se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana.



2. TIPOS DE DANOS ENCONTRÁVEIS
NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
ESTRANGEIRA:


Danos morais subjetivos ou puros / danni
soggettivi / pain and suffering /
dommage moral / Schmerzensgeld
- Envolvem dor, sofrimento, vexame,

humilhação - ‘transitória perturbação do
estado de ânimo da vítima’, sem reflexos
externos na vida do lesado.
- Constituem o protótipo dos danos morais,
encontráveis em todas as tradições jurídicas,
desde que atinjam determinado patamar de
relevância.



Ao lado dos danos morais puros, porém, reconhecemse outras espécies de dano, cada uma delas com seus
requisitos ou pressupostos. Aqui, nem sempre a dor,
sofrimento, humilhação, estão presentes. Assim,
encontram-se as seguintes figuras:


















Danos à imagem (imagem-retrato; imagem-atributo);
uso indevido do nome;
danos à intimidade/privacidade;
droit a l’oubli, right to be forgotten, diritto all’oblio (direito ao
esquecimento);
danos biológicos (ou danos à integridade psicofísica);
danos existenciais;
danos à esfera sexual;
danos ao projeto de vida/ préjudice d’établissement;
dano à identidade pessoal
loss of amenities of life / préjudice d’agrément (perda das
amenidades da vida);

nervous schock;
infliction of mental distress;
prenatal injuries;
wrongful conception; wrongful birth; wrongful life;
mobbing; bullying; stalking,
etc.

À medida, porém, que a sensibilidade dos juristas
procura identificar novos danos indenizáveis, em
razão da violação de direitos ou interesses
legítimos das vítimas, uma reação em sentido
contrário começa a ser perceptível em várias
tradições jurídicas. Isto porque foi detectado que
a multiplicação dos danos morais reparáveis
propiciou um certo abuso por parte de supostas
vítimas, especialmente em uma era propensa a
vitimizações.
 Esse sentimento é traduzido por expressões que
passaram a ser conhecidas, como “loteria dos
danos”(P.S. Atyah, The Damages Lottery), e
“precificação das lágrimas” (Muriel FabreMagnan, “Le dommage existentiel”).


• Essa tendência de alargamento
dos danos imateriais vem sendo
combatida modernamente por
alguns juristas, psicanalistas,
filósofos, antropólogos, que nela
identificam um regresso a tempos
arcaicos em que se pretendia
encontrar um responsável para
toda e qualquer desgraça.

• Sustentam eles que frustrações,
sofrimentos, dores, aflições, são
sentimentos naturais e indissociáveis da
experiência humana, juntamente com a
alegria, felicidade, sucesso e bem-estar.
• Pretender negar aqueles sentimentos
negativos, ansiando por transferi-los, via
responsabilidade civil, para outrem, não
seria algo sempre factível ou
necessariamente desejável, pois a
responsabilidade civil não tem por função
fazer desaparecer a infelicidade e a miséria
do mundo e menos ainda a de tornar as
pessoas felizes.

• Por outro lado, há os juristas que
defendem que o direito contemporâneo
tem por base a proteção da pessoa
humana.
• Se a pessoa humana é titular de direitos
fundamentais e de direitos da
personalidade e esses direitos são
violados por outrem, ela deve ter a
possibilidade de obter a proteção integral
de seus direitos, ou com a restauração in
natura, ou com a reparação dos danos
imateriais sofridos.

Ou seja, há uma mudança de foco:
• do ‘ato ilícito’ para o ‘dano injusto’;
• da ênfase sobre a atividade do ‘responsável’ para
a situação da vítima;
• trata-se menos de punir alguém do que proteger
a vítima.
• Menos RESPONSABILIDADE civil e mais DIREITO
DE DANOS
• Em suma, trata-se de valorizar os DANOS À
PESSOA HUMANA.
Foi essa mudança de enfoque que possibilitou o
surgimento de novas espécies de danos
reparáveis, nas diversas experiências jurídicas,
especialmente depois da redemocratização da
Europa, pós-segunda guerra mundial.

Danos

biológicos (Itália)

Trata-se de um tipo de dano surgido
na doutrina e jurisprudência na década
de 70 – caso de interpretação do CC em
conformidade com a constituição (art.
32 da Const. Ital.).
- Peculiaridades italianas, em razão da
redação do art. 2.059 do CC (danos não
patrimoniais somente nos casos
expressamente previstos em lei,
especialmente a penal).
-

Evolução:


Até a criação jurisprudencial dos
danos biológicos, as lesões à
integridade psicofísica de alguém
só poderiam ser indenizadas acaso
tivessem repercussão patrimonial,
impedindo as vítimas de trabalhar
ou reduzindo sua capacidade
laboral.



Posteriormente, ao aceitar tal espécie
de danos, a Corte de Cassação passou
a sustentar que os danos biológicos
configuravam um dano
extrapatrimonial complexo,
compreendendo não apenas as lesões
psicofísicas em si, mas estendendo-se
a todas as consequências imateriais
delas decorrentes, como os ‘danos à
vida de relação’, o dano estético e o
‘dano à capacidade laboral genérica’.

Mais

tarde, parte da doutrina e da
jruisprudência tendeu a
‘desmembrar’ o dano biológico
em:
aspecto estático (déficit funcional,
reparado com o uso de tabelas)
 aspecto dinâmico (envolvendo
todas as consequências não
patrimoniais derivadas para a vida da
vítima, em razão da perda da
integridade psicofísica).




Atualmente tais danos foram legalmente
incorporados ao sistema jurídico e são
definidos no Código de Seguros [2005],
arts. 138 e 139, como sendo a “lesão
temporária ou permanente à
integridade psicofísica da pessoa,
suscetível de constatação médicolegal, que afete negativamente as
atividades quotidianas e aspectos
dinâmico-relacionais da vida do lesado,
independentemente de eventuais
repercussões sobre sua capacidade
laborativa”

-

-

-

Tabelas italianas para danos corporais: tabelas
genovesas, pisanas e milanesas – a de Milão utiliza
3 fatores: o grau de invalidez; a idade da vítima e
um valor base, fixado a partir das médias
jurisprudenciais.
Tabelas elaboradas pela Judicial Studies Board, na
Inglaterra (Guidelines for the Assessment of
General Damages in Personal Injury Cases) –
fornece parâmetros indenizatórios para todos os
tipos de danos corporais, a partir de precedentes
judiciários (sugere valor mínimo e máximo)
Também no Canadá e na Argentina há iniciativas
semelhantes, com grande interesse também em
outros países

-

-

Como os danos biológicos foram a porta pela
qual logrou-se, no direito italiano, indenizar-se
os danos extrapatrimoniais que não estivesse
expressamente previstos em lei, uma vez
consolidada tal noção, a jurisprudência acabou
estendendo tal noção – e sua reparabilidade – a
situações que, na verdade, nada tinham a ver
com danos biológicos propriamente ditos, mas
que eram vistos como uma remota
consequência dos mesmos.
Foi em razão desse abuso conceitual que a
doutrina, a partir de 1990, procurou distinguir
os autênticos danos biológicos de outros danos,
que foram então cunhados como ‘danos
existenciais.

 Danos

Itália)

existenciais (danni esistenziali –

 Origem

doutrinária (90’, com Paulo
Cendon e Patrizia Zivis), com posterior
amplo acolhimento jurisprudencial:
consequências externas na vida da vítima,
em razão da alteração, para pior, de seus
hábitos de vida e forma de se relacionar
com os outros, prejudicando sua
realização pessoal e comprometendo sua
capacidade de gozar plenamente sua
própria vida em todas as suas
potencialidades.

 Definição

da Corte de Cassação italiana (decisão
n. 6572, de 24.03.2006: “por dano existencial
entende-se qualquer prejuízo que o ilícito (...)
provoque sobre atividades não econômicas do
sujeito, alterando seus hábitos de vida e sua
maneira de viver socialmente, perturbando
seriamente sua rotina diária e privando-o da
possibilidade de exprimir e realizar sua
personalidade no mundo externo. Por outro
lado, o dano existencial funda-se sobre a
natureza não meramente emotiva e interiorizada
(própria do dano moral), mas objetivamente
constatável do dano, através da prova de
escolhas de vida diversas daquela que seriam
feitas, caso não tivesse ocorrido o evento
danoso”

 Exemplos:

dano à esfera sexual, em razão de lesões incapacitantes
sofridas pelo cônjuge;
 famílias que tem sua rotina gravemente afetada, em razão
de lesões seríssimas em pessoa da famíia;




Paolo Cendon, um dos ‘criadores’ de tal espécie de dano,
indica uma enorme variedade de danos que se enquadrariam
no rótulo de danos existenciais:
 na esfera física: malformação do feto, lesões
neurológicas, incapacidade deambulatória, cegueira,
surdez, mudez, infecção pelo vírus HIV, mutilações
sexuais;
 na esfera psíquica: lesão à saúde mental,
traumatismos, falsos diagnósticos, medo de contágio,
estresse de estar em situação de perigo, etc.

 Uma

vez admitida tal espécie de dano, houve
uma natural expansão e abuso de sua invocação,
aceitando-se uma série de “danni bagatelari”, tais
como:
 demanda de uma noiva em razão de ter
quebrado o salto de seu sapato durante a
cerimônia de casamento,
 o de uma mulher em razão de um corte
equivocado de cabelo;
 Atraso de viagem aérea;
 Perda da oportunidade de assistir uma partida
de futebol na televisão, em razão de corte de
luz ou de interrupção do sinal de TV a cabo.

Em razão de invocação abusiva dos danos existenciais,
a C.Cassação, através das Sezioni Unite, em 11.11.2008
(n. 26972), afirmou que tal situação não configura um
dano autônomo, mas sim uma espécie de dano moral,
ressarcível sempre que violar um direito
fundamental da pessoa.
 Nega-se a configuração de danos indenizáveis a meros
incômodos ou dissabores.
 O dever de solidariedade social perante a vítima deve
coexistir com o dever de tolerância que todos temos
quanto a certos incômodos e perturbações que a vida
em sociedade impõe.


Em nossa experiência jurídica, também acolhemos e
indenizamos hipóteses que caracterizam danos
existenciais. Muitas vezes o fazemos sem usar esse
rótulo, mas sim sob a etiqueta genérica de danos
morais.
 Cita-se o famoso caso do mestre cervejeiro (sem o
rótulo de danos existenciais), bem como caso de
indenização de ex-preso e torturado político, julgado no
TJRS há 3 meses atrás (onde a etiqueta foi utilizada,
juntamente com danos ao projeto de vida)
 Na jurisprudência trabalhista é onde atualmente a
figura vem sendo invocada, como se vê dos exemplos
seguintes:






DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXTRAEXCEDENTE DO
LIMITE LEGAL DE TOLERÂNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS.
O dano existencial é uma espécie de dano imaterial, mediante o
qual, no caso das relações de trabalho, o trabalhador sofre
danos/limitações em relação à sua vida fora do ambiente de trabalho
em razão de condutas ilícitas praticadas pelo tomador do trabalho.
Havendo a prestação habitual de trabalho em jornadas
extras excedentes do limite legal relativo à quantidade de
horas extras, resta configurado dano à existência, dada a
violação de direitos fundamentais do trabalho que integram decisão
jurídico-objetiva adotada pela Constituição. Do princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana decorre o direito ao livre
desenvolvimento da personalidade do trabalhador, nele integrado o
direito ao desenvolvimento profissional, o que exige condições
dignas de trabalho e observância dos direitos fundamentais também
pelos empregadores (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).
Recurso provido. (0000105-14.2011.5.04.0241 RO. TRT/4ª Região.
1ª turma. Relator Desembargador José Felipe Ledur).










TST – RECURSO DE REVISTA - PROCESSO Nº TST-RR-727-76.2011.5.24.0002
(06/2013)
DANO MORAL. DANO EXISTENCIAL. SUPRESSÃO DE DIREITOS
TRABALHISTAS. NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS. DURANTE TODO O PERÍODO
LABORAL. DEZ ANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1. A teor do
artigo 5º, X, da Constituição Federal, a lesão causada a direito da personalidade,
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas assegura ao titular do direito
a indenização pelo dano decorrente de sua violação.
2. O dano existencial, ou o dano à existência da pessoa, “consiste na violação de
qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa, tutelados pela Constituição
Federal, que causa uma alteração danosa no modo de ser do indivíduo ou nas
atividades por ele executadas com vistas ao projeto de vida pessoal, prescindindo
de qualquer repercussão financeira ou econômica que do fato da lesão possa
decorrer.”
3. Constituem elementos do dano existencial, além do ato ilício, o nexo de
causalidade e o efetivo prejuízo, o dano à realização do projeto de vida e o prejuízo
à vida de relações. Com efeito, a lesão decorrente da conduta patronal ilícita que
impede o empregado de usufruir, ainda que parcialmente, das diversas formas de
relações sociais fora do ambiente de trabalho (familiares, atividades recreativas e
extralaborais), ou seja que obstrua a integração do trabalhador à sociedade, ao
frustrar o projeto de vida do indivíduo, viola o direito da personalidade do trabalhador
e constitui o chamado dano existencial.
4. Na hipótese dos autos, a reclamada deixou de conceder férias à reclamante por
dez anos. A negligência por parte da reclamada, ante o reiterado descumprimento
do dever contratual, ao não conceder férias por dez anos, violou o patrimônio
jurídico personalíssimo, por atentar contra a saúde física, mental e a vida privada da
reclamante. Assim, face à conclusão do Tribunal de origem de que é indevido o
pagamento de indenização, resulta violado o art. 5º, X, da Carta Magna.

ACÓRDÃO N. PROCESSO TRT 15ª REGIÃO Nº 000180251.2012.5.15.0137 -6ª TURMA- 11ª CÂMARA
 DANO EXISTENCIAL – JORNADA EXTENUANTE. DEVIDO.
 Se é certo que o trabalho dignifica o homem, também é certo que o
trabalho excessivo, realizado em jornada extenuante, fere a dignidade
humana, impedindo o trabalhador de se autodeterminar. Deve-se
realizar a máxima kantiana de consideração do ser humano como fim,
nunca como meio para o atingimento de objetivos. Por esse motivo é
que se fala em dignidade como possibilidade de autodeterminação.
 O trabalhador não pode ser “coisificado”, reduzido a simples instrumento
de obtenção de lucro. A lógica do lucro, selvagem em nosso país,
conclui pela desnecessidade de contratação de novos trabalhadores,
pois isso gera custos, preferindo-se a sobrecarga daqueles existentes.
Condutas como essas não podem ser respaldadas pelo Judiciário, haja
vista a existência de cláusulas impeditivas de retrocessos sociais,
exemplo dos dispositivos insertos no art. 1º da
 CF/88.
 A jornada extenuante leva a um sofrimento íntimo do trabalhador, que
se vê transformado num escravo dos novos tempos, que de novo nada
tem, já que se retorna aos primórdios da revolução industrial. O
operário não tem vida social, nem familiar, só vive para o trabalho.
 Atingida a dignidade da pessoa humana, em sua mais abrangente
acepção, devidos os danos morais.


 TRT4

– ACÓRDÃO 000012328.2014.5.04.0662 RO - Órgão
Julgador: 2ª Turma (09/2014)
 DANO EXISTENCIAL. JORNADA
EXAUSTIVA.
 O dano existencial caracteriza-se pelo
tolhimento da autodeterminação do
indivíduo, inviabilizando a convivência social
e frustando seu projeto de vida. A sujeição
habitual do trabalhador à jornada exaustiva
implica interferência em sua esfera
existencial e violação da dignidade e dos
direitos fundamentais do mesmo, ensejando
a caracterização do dano existencial.

TRT4 - ACÓRDÃO 0000713-72.2011.5.04.0027 RO
 (10.2013)
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL.
JORNADAS EXTENUANTES.
 A submissão do trabalhador ao cumprimento de jornadas
superiores a treze horas, em seis dias por semana,
durante todo o período contratual, é conduta ilícita que
leva à privação do desenvolvimento de atividades de lazer
e convívio social, dando ensejo ao pagamento de
indenização por dano existencial, a qual é devida quando
há lesão a direitos personalíssimos da vítima, ligados ao
seu projeto de vida. Recurso parcialmente provido.


Ponderações:
 Nossos

direito positivo alinha-se ao sistema
francês,
da
atipicidade
dos
danos
imateriais, ao contrário do direito italiano e
alemão, que é o da semitipicidade.
 Portanto, não enfrentamos os obstáculos
legais que a doutrina e jurisprudência
italianas, num primeiro momento, procurou
contornar e, num segundo momento,
procurou limitar.

 Em

homenagem ao princípio da reparação
integral e o da proteção da pessoa humana,
pode-se, sim, indenizar todos os danos
sofridos por um ser humano através do
rótulo de DANOS MORAIS ou DANOS NÃO
PATRIMONIAIS, ou IMATERIAIS.
 Mas pode-se, também, com maior rigor
técnico e mais objetividade, identificar-se
quais os danos efetivamente sofridos pela
vítima, individualizando-se-os e atribuindolhes valores específicos, desde que NÃO SE
TRATE DE SUPERPOSIÇÃO de valores.

 PROPOSTA:

Propõe-se o abandono do modelo simplório que divide os
danos em patrimoniais e morais (visão em preto e
branco), em favor de um modelo mais crítico e aderente
a uma realidade complexa, onde, sem ingressar em
guerra de etiquetas, possa-se identificar espécies de
danos que integram o gênero danos não patrimoniais,
cada um com seus próprios requisitos e características,
fornecendo parâmetros mais úteis para sua identificação
ou desqualificação, bem como para sua quantificação
monetária.
 O importante é que se utilize também o mecanismo da
responsabilidade civil para a efetiva e intensa proteção
dos direitos fundamentais do homem enquanto ser, e não
apenas enquanto proprietário de bens.


 Lembrança:

ao defendermos efetivamente os direitos
fundamentais do homem, estamos defendendo também
os nossos direitos, pois, afinal, como há 400 anos disse
o poeta inglês John Donne:

 NENHUM

HOMEM É UMA ILHA ….
 “Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é
uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um
torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída,
como se fosse um promontório, como se fosse a casa
dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer
homem diminui-me, porque sou parte do gênero
humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos
dobram: eles dobram por ti”.

Perfil contemporâneo da
Responsabilidade Civil

Responsabilidade civil e Direito do Trabalho
José Affonso Dallegrave Neto
mestre e doutor em Direito pela UFPR

Brasília, 10/11/2014

- O tema no contexto pós-moderno:
digitalizada, veloz, consumista, atomizada,
Vaidosa, com verdades relativas , diversificada,
xenófoba e competitiva

sociedade competitiva = conflito
Produtividade da empresa x Dignidade do trabalhador

- Gestão pelo medo

Gestão pelo Medo e Síndrome de Burn-out

“As condições de trabalho estão mudando, de
modo a ficar mais duras. É preciso fazer mais e melhor.
Daí por que alguns patrões, sem escrúpulos, empregam
a pressão psicológica constante e o tratamento
descortês com o objetivo de aumentar seus lucros (...).
Esse meio de gestão conduz, geralmente, a síndrome de
burnout , que se situa em
uma zona muito próxima do assédio moral.”
(TRT 24ª R.; 1ª. T; RO 0001628-32.2011.5.24.0006;
Rel. Julio Cesar Bebber; DEJTMS 13/09/2013; Pág. 22)
*vídeo

O tema dentro do nosso Sistema jurídico
Bobbio: “totalidade ordenada;
conjunto de entes entre os quais
existe uma certa ordem”
(ordem e unidade = imbricação)

Exegese sistêmica > literal
Dano moral < Resp.Civil < Dignidade PH

"A interpretação mais prestante na ordem
jurídica do texto constitucional
é a interpretação sistêmica.
Quer dizer, eu só consigo
desvendar os segredos de um dispositivo
constitucional se eu encaixá-lo no sistema.
É o sistema que me permite a
interpretação correta do texto."
(STF, MS n. 27931, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
27/03/2009



Princípios constitucionais que ecoam na RC:



dignidade e inviolabilidade da pessoa humana
(art. 1º, III e 5º, X);



função social da empresa e meio ambiente hígido
(art. 170, III e IV + 200, VIII);



direito à saúde e redução de riscos
(art. 6º e 7º, XXII);



responsabilidade da empresa, além do SAT, por
simples culpa (art. 7º, XXVIII);

- Qual é a função do Sistema Jurídico?
“adequação axiológica e da unidade da ordem jurídica”
(Canaris)

- A Lei Fundamental

como fio condutor dos
microssistemas



Os microssistemas se comunicam?
“naquilo em que não for incompatível com os
princípios fundamentais do DT”
(art. 8º, pg único, CLT)

“A aplicação do instituto da responsabilidade civil no
Direito do Trabalho distingue-se de sua congênere do
Direito Civil. Ao contrário das relações civilistas,
lastreadas na presunção de igualdade entre as partes, o
Direito do Trabalho nasce e desenvolve-se com o
escopo de reequilibrar a posição de desigualdade
inerente à relação de emprego”. (TST, PROC. N. RR-930/2001010-08-00.6, Min. Maria Cristina I. Peduzzi. 3ª. T., DJU: 19.03.2004)

previdenciário x trabalhista
O NTEP (art. 21-A, L.8213/91) repercute nas ações
trabalhistas?

Tendinite, CID M-65 X Digitação de dados, CNAE 6311-9/00

*NTEP caracterizado, cf Lista B do Anexo II do Dec. 6042/07

“A inclusão da moléstia no rol do NTEP - referido
na Lei 11430/06 - constitui método para apuração
do nexo causal entre o dano e a atividade laboral.
Incumbe ao reclamado o ônus da prova de
reverter a presunção juris tantum que deriva desta
aplicação. Ausente qualquer prova em contrário,
fixa-se a presença do nexo para fins de
indenização.” (TRT 2ª R.; RO 00946-0093-200-55-020054; Ac. 2011/06063

Nova perspectiva do dano
Reparação integral da vítima
- mudança de paradigma (art. 994, CC)

“O art. 944 do CC/02 resguarda e dá efetividade ao
princípio da Restitutio in integrum, que estabelece a
responsabilidade do ofensor pela reparação integral do
dano causado ao ofendido, a fim de reconduzir as partes
ao status quo ante.” (TST; RR 218000-56.2009.5.09.0654; 4ª.
T.; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 25/05/2012; Pág. 992)

A CF de 1988 emprestou à reparação decorrente do
dano moral tratamento especial, desejando que a
indenização decorrente desse dano fosse a mais ampla.
(STF, RE 396386, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a. T., DJ 13-08-2004
PP-00285)

Dano ao projeto de vida
“A lesão decorrente da conduta patronal ilícita que
impede o empregado de usufruir das diversas formas
de relações sociais fora do ambiente de trabalho, (...)
ao frustrar o projeto de vida do indivíduo ... constitui o
chamado dano existencial.
(...) ao não conceder férias por dez anos, violou o
patrimônio jurídico personalíssimo, por atentar contra
a saúde física, mental e a vida privada da reclamante.”
(TST – RR – 727-76.2011.5.24.0002, 1ª T.; Rel. Min. Hugo
Carlos Scheuermann, Publicação 28/06/2013)


R$ 25.000,00

Nova perspectiva do
dano moral acidentário
= Ofensa ao direito geral de personalidade

"O dano moral exsurge do fato de a autora ter que
conviver com o defeito físico oriundo do acidente,
sem possibilidade de recuperação, e impedida,
igualmente, de desenvolver as costumeiras tarefas
diárias, por mais singelas que sejam, necessitando
de ajuda externa.” (STF, RE 431977/PR, Sepúlveda Pertence,
DJ: 08/09/04)

- Há indenização só na lesão consumada ou também pela
simples exposição a condições inseguras ou degradantes?

DANO MORAL. TRANSPORTE DE VALORES.

“Ainda que não tenha sido registrada nenhuma
ocorrência de assalto ou roubo - enseja a condenação
do empregador em danos morais, uma vez que posta
em risco a integridade física do empregado, que
arrisca-se na atividade para a qual não fora contratado.
Ademais, o transporte de valores, nestas hipóteses, por
si só, já é capaz de gerar o sofrimento e desgaste
emocional que resultam no dano moral indenizável.
Precedentes. (TST; RR 36400-68.2008.5.23.0001; 7ª. T.; Rel.
Min. Pedro Paulo Manus; DEJT 14/10/2011; Pág. 340)

Nova perspectiva da culpa
Onde reside a culpa acidentária do empregador?
1) violação das normas de segurança e saúde;
2) violação do dever geral de cautela

Art. 157, Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e
medicina do trabalho;
II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto
às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho
ou doenças ocupacionais.

Na esfera acidentária espera-se extrema cautela:
“A conduta exigida do empregador vai além daquela
esperada do homem médio nos atos da vida civil
(bonus pater famílias), uma vez que a empresa tem o
dever legal de adotar as medidas preventivas cabíveis
para afastar os riscos inerentes ao trabalho.” (TRT, 3ª. R.

Rel. Sebastião G. de Oliveira, Proc 01349-2004-037-03-00-0RO,DJ/MG: 22/9/2005)

- Nem tudo é fatalidade, mas falta de prevenção
* video escada

A culpa como fator de redução:


Art. 944, pg único, do CC: redução quando há excessiva
desproporção entre o dano e a gravidade da culpa;

Art. 945, CC : redução nos casos de culpa concorrente;
..........................................................................


Morte da Vítima
Art. 948 CC

Incapacidade
Temporária

Incapacidade
Permanente

Art. 949 CC

Art. 950 CC

Concausa como fator de redução da indenização


Lacuna legal (art. 20, I, L. 8213/91 apenas equipara ao acidente);



Se o juiz optar pela redução, deve adotar a forma menos
prejudicial à vítima;

-

Sebastião Geraldo de Oliveira - estabelece três graus de
contribuição laboral e extralaboral (*)


(*) parte da tradição que fixa 3 graus de culpa; 3 percentuais
do SAT (risco leve, médio e grave; L. 8212/91) e 3 graus de
insalubridade (art. 192, CLT).

De nossa parte, o julgador poderá reduzir a
indenização legal em no máximo
10%, 20% ou 40%.
Presença da Concausa na Doença Ocupacional
Graus de
Contribuição do Contribuição
Redução máxima da
contribuição
Trabalho
Extralaboral
Indenização Legal
Grau I
Baixa
Intensa
40%
Grau II
Média
Média
20%
Grau III
Intensa
Baixa
10%

Nova perspectiva do Nexo Causal

RC - Subjetiva

Dano
Nexo
Culpa

RC - Objetiva

Dano
Nexo
Atividade de Risco

Art. 403 do CC/02: “Ainda que a inexecução resulte
de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito
dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na
lei processual.”;
- a idéia da lei era de interromper o nexo a cada
nova atuação e incluir só os danos imediatos;
- hoje a doutrina e jurisprudëncia falam em
causa determinante ou necessária do dano

“A causa direta e imediata nem sempre
será a mais próxima do dano, mas aquela
que necessariamente ensejou a hipótese
danosa.
Nesse passo, o julgador deve eliminar os
fatos menos relevantes e verificar se
determinada condição concorreu
concretamente para o evento danoso e,
no caso de inúmeras circunstâncias,
observar qual a causa foi decisiva para a
ocorrência do acontecimento”.
(TRF 1ª R.; Ap-RN 2000.35.00.001923-3;
GO; 6ª. T.; DJF1 03/11/10; P. 83)

Observações práticas:

O nexo acidentário se mede por certeza absoluta ou
por razoável probabilidade?
“A presença do nexo causal se mede por razoável
probabilidade, não por certeza matemática, mesmo porque
a ciência médica não é exata. Se o fosse, as calculadoras
seriam feitas para os médicos e estes estariam livres de
todas as acusações e indenizações pelos erros que vivem
cometendo. Vale dizer, é o possível lógico, não o
absolutamente certo, que embasa a conclusão pela presença
do nexo causal e concausal. (…)” (SP. STACivSP, 12ª. Câmara.
Apelação n. 690.457-00/5, Rel. Palma Bisson, julgado em 28/8/2003)

A linguagem do perito é sempre de indícios:
“é provável que o trabalho tenha sido a causa da
doença..”
Simples declarações de probabilidade são suficientes
para o juiz reconhecer o nexo causal.

Agostinho Alvim: “nem sempre há certeza absoluta
de que certo fato foi o que produziu determinado
dano, bastando um grau elevado de probabilidade”.

CONCLUSÃO:
Indústria do dano ou da
exploração moral?
“O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos
da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige.” (STJ, Resp.
215.666, 4ª Turma, Rel. Ministro César Asfor Rocha, DJ
29.10.2001).

"Ao contrário do que afirmam os detentores do poder
econômico, de que se alarga a indústria do dano moral, a
realidade é outra.
É o despertar na consciência, na experiência e até mesmo no
estímulo de doutrinadores sensíveis, o espírito de cidadania,
de amor próprio que há muito o povo brasileiro havia perdido
e agora tenta, a duras penas, recuperar; a esses esforços não
pode o Judiciário ficar alheio.

Não é indústria do dano moral. É indústria da defesa dos seus
direitos, tentativa de, pelo menos, se atenuar a indústria da
impunidade”.
(TJRJ – AC 3442/2000 – (22082000) – 14ª C.Cív. – Rel. Des. Ademir
Pimentel – J. 27.06.2000)

…..

Roteiro disponível: www.dallegrave.com.br/ Aulas e Palestras

Responsabilidade civil objetiva e risco
empresarial
ENAMAT – ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO
Professora Milena Donato Oliva

11.11.2014

Evolução histórica da responsabilidade do
empregador por acidente de trabalho
Responsabilidade civil subjetiva. Código Civil de 1916: Mais grave do que deixar
a vítima sem reparação, seria condenar quem não concorreu com culpa para o evento
danoso.
Progressos tecnológicos e criação de novos e inevitáveis danos: A ideia de sanção
pela falta cometida passa a ser substituída pela noção de repartição dos riscos.
Legislador especial: Responsabilidade objetiva em atividades socialmente úteis,
mas cujo risco tornava os acidentes inevitáveis.

Decreto nº. 3.724/1919
- Responsabilidade objetiva do empregador nos casos de acidente do trabalho
- Limitou o montante a ser ressarcido e definiu o acidente de trabalho de forma restritiva
- Impossibilidade de cumulação com a responsabilidade do direito comum
- Ideia de repartição dos riscos, e não de reparação integral da vítima

Decreto nº. 24.637/1934
- Obrigatoriedade de seguro ou depósito, por parte do empregador, para garantir a indenização
eventualmente devida ao empregado
- Torna expressa a impossibilidade de cumulação das indenizações civil e acidentária.

Decreto-Lei nº. 7.036/1944
- Definiu o acidente de trabalho de forma mais abrangente
- Manteve limitação à indenização
- Exigiu a contratação de seguros custeados pelo empregador

- Em caso de dolo, possibilitou a deflagração da responsabilização civil. Mitigação
do caráter substitutivo da legislação especial. Impossibilidade de cumulação, havendo
a complementação.

Súmula 229 STF/1963
“A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa
grave do empregador”.

Lei nº. 5.316/1967
- Integra o seguro de acidentes de trabalho na previdência social

Lei nº. 6.367/1976
- Seguro obrigatório contra acidentes de trabalho dos empregados segurados do
regime de previdência social passa a ser realizado pelo Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS)

Mudança no modelo acidentário: empregador despe-se de sua condição de devedor
da indenização ao empregado para tornar-se devedor de contribuições
previdenciárias.

No novo sistema como se daria a indenização
fundada no direito comum?

STF

STJ

Súmula 229 STF permanece em Súmula 229 STF estaria revogada
vigor
Responsabilidade
cumulativa
com
previdenciário

civil
seria Aplicação do art. 159 do CC16 para
o
benefício responsabilidade civil do empregador.

STF, RE 107861, 1ª T., Rel. Min. STJ, REsp 1053885, 3ª T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, julg. 27.9.2011.
Néri da Silveira, julg. 4.12.1987.

 Inicialmente o empregador era o devedor da obrigação de indenizar prevista em lei
especial e substitutiva da responsabilidade civil.
 Posteriormente, a regulamentação especial passa a conferir amplo tratamento securitário,
a cargo da previdência social, não mais substitutivo da responsabilidade civil.

 O empregador passa a dever contribuição específica à previdência social, que não se
confunde com o dever de indenizar outrora existente na legislação especial.
 Diante disso, a legislação especial não mais deve ser entendida como substitutiva da
responsabilidade civil.
 Não há por isso mesmo qualquer tipo de bis in idem – possibilidade de cumulação dos
benefícios previdenciários com a responsabilidade civil.
 A única responsabilidade do empregador, hoje, é a civil. A normativa especial cinge-se à
tutela securitária, a cargo da previdência social.

Constituição da República de 1988
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.”
Lei nº. 8.213/1991, art. 121: “O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por
acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem”.
Consolidação do sistema dualista de proteção ao empregado
Ápice da proteção às vítimas de acidente de trabalho

“Acidente de trabalho. Viúva e dependente do de cujus. Pensão mensal.
Benefício previdenciário. Natureza distinta. A pensão mensal (indenização
civil material pelo ato ilícito) e a pensão por morte (benefício
previdenciário) não se confundem e decorrem de relações jurídicas
absolutamente distintas, podendo ser recebidas concomitantemente, sem
qualquer impedimento ou compensação. Aplicação dos arts. 7º, XXVIII,
da Constituição Federal e 121 da Lei nº 8.213/91” (TST, RR 11920080.2007.5.01.0461, 4ª T., Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, julg.
2.5.2012).

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRABALHO. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO DO
DIREITO COMUM. FILHO MENOR. PENSÃO DEVIDA. LIMITE. 25
ANOS DE IDADE INCOMPLETOS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, PROVIDO. (...) II.
São independentes as verbas correspondentes à indenização pelo
direito comum, as de natureza trabalhista e as previstas na legislação
previdenciária. III. Pensionamento devido na forma do disposto no art.
1.537, II, do Código Civil. (...)” (STJ, REsp 900367, 4ª T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, julg.6.5.2010).

Responsabilidade subjetiva ou objetiva?
Art. 7º, XXVIII, CRFB: “... quando incorrer em dolo ou culpa”
Interpretação deve ser feita como alusão ao direito comum, não voltada para as
relações trabalhistas.

Contexto do CC16. Responsabilidade civil fundamentada na culpa. Art. 159.
Art. 7º, caput, CRFB/88 - manda aplicar a norma mais favorável ao trabalhador.
Estabelece que o rol de direitos e garantias dos trabalhadores não é taxativo. “Mínimo
de proteção”.

Código Civil de 2002
Art. 927, parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cláusula geral de responsabilidade objetiva.

Aproveita a todas as vítimas do dano (inclusive empregados).
Dispositivo apresenta expressivo impacto nas relações trabalhistas, podendo ser
invocado pelos empregados sempre que se configurarem seus pressupostos de
incidência, em estrita obediência à Constituição da República de 1988.

IV Jornada de Direito Civil/2006
Enunciado nº. 377: “O art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal não é
impedimento para a aplicação do disposto no art. 927, parágrafo único, do
Código Civil quando se tratar de atividade de risco”.

1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do
Trabalho/2007
Enunciado nº. 37: “Responsabilidade civil objetiva no acidente de trabalho.
Atividade de risco. Aplica-se o art. 927, parágrafo único, do Código Civil nos
acidentes do trabalho. O art. 7º, XXVIII, da Constituição da República, não constitui
óbice à aplicação desse dispositivo legal, visto que seu caput garante a inclusão de
outros direitos que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores”.

“Recurso de revista. Acidente de trabalho. Responsabilidade objetiva do empregador. Motorista de caminhão.
Teoria do risco da atividade. Exegese que se extrai do ‘caput’ do artigo 7° da CF c/c os artigos 2° da CLT e 927,
parágrafo único, do CC. Esta Corte tem entendido que o artigo 7°, XXVIII, da Constituição Federal, ao consagrar
a teoria da responsabilidade subjetiva, por dolo ou culpa do empregador, não obsta a aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva às lides trabalhistas, mormente quando a atividade desenvolvida pelo empregador
pressupõe a existência de risco potencial à integridade física e psíquica do trabalhador e o acidente ocorreu na
vigência do novo Código Civil. Efetivamente, o artigo 7° da Constituição da República, ao elencar o rol de
direitos mínimos assegurados aos trabalhadores, não exclui a possibilidade de que outros venham a ser
reconhecidos pelo ordenamento jurídico infraconstitucional, tendo em mira que o próprio ‘caput’ do
mencionado artigo autoriza ao intérprete a identificação de outros direitos, com o objetivo da melhoria da
condição social do trabalhador. De outra parte, a teoria do risco da atividade empresarial sempre esteve
contemplada no artigo 2° da CLT, e o Código Civil de 2002, no parágrafo único do artigo 927, reconheceu,
expressamente, a responsabilidade objetiva para a reparação do dano causado a terceiros. No caso dos autos,
não há dúvida quanto ao risco imanente à atividade empresarial do transporte de cana de açúcar, e o reclamante,
na condição de motorista, sofreu acidente de trabalho que ocasionou-lhe a amputação do seu membro inferior
direito, sendo devida a reparação correspondente, em razão dos danos morais e materiais. Recurso de revista não
conhecido” (TST, RR 114400-47.2005.5.15.0054, 8ª T., Rel. Min. Dora Maria da Costa, DJ 17.9.2010).

“RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. ASSALTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. Esta Turma já
firmou posicionamento no sentido de que a responsabilidade do empregador, pela reparação de danos
morais e materiais, decorrentes de acidente do trabalho sofrido pelo empregado, é subjetiva, nos exatos
termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal. Entretanto, entende-se, também, que pode ser
aplicada a Teoria da Responsabilidade Objetiva quando a atividade desenvolvida pelo autor do
dano causar ao trabalhador um ônus maior do que aquele imposto aos demais membros da
coletividade, conforme previsão inserta no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Na
hipótese, o Tribunal Regional consignou que a reclamante trabalhava na agência bancária, sendo que
foi vítima de assalto durante a jornada de trabalho. Assim, independentemente de o recorrente ter culpa
ou não no assalto que importou em lesão, não cabe a ela, empregada, assumir o risco do negócio, ainda
mais se considerando que o referido infortúnio ocorreu quando ela prestava serviços para o reclamado.
Desse modo, a atividade normal da empresa oferece risco à integridade física de seus empregados,
porquanto, estão sempre em contato com dinheiro. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que
não se conhece” (TST, RR - 106200-90.2009.5.04.0030, 7ª T., Rel. Min. Pedro Paulo Manus, julg.
17.4.2013).

“ACIDENTE DE TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO EMPREGADOR. OPERADOR DE MÁQUINA. ATIVIDADE DE RISCO. 1.
Conforme registrado no acórdão recorrido, o reclamante, admitido para exercer a função de
operador júnior, foi vítima de acidente de trabalho, durante o processo de limpeza de
máquina embrulhadeira, que lhe ocasionou sequela irreversível, qual seja, a perda de parte
de seu dedo anelar. E, nesse contexto, o Colegiado de origem entendeu ser aplicável à
hipótese a responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do
Código Civil, registrando que o reclamante exercia uma atividade exposta a risco, já
que era operador de máquinas, condição que efetivamente poderia causar-lhe danos. (...). 3.
Forçoso concluir, nesse contexto, que o autor, em seu labor para a reclamada, estava
exposto a situação mais gravosa, se comparado aos demais membros da coletividade,
revelando-se plenamente admissível a aplicação da responsabilidade objetiva à
espécie, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do CC. (...)” (TST, AIRR - 561969.2010.5.06.0000, 1ª T., Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julg. 5.2.2014).

“(...). O art. 7º da CF se limita a assegurar garantias mínimas ao trabalhador, o que
não obsta a instituição de novos direitos – ou a melhoria daqueles já existentes – pelo
legislador ordinário, com base em um juízo de oportunidade, objetivando a manutenção
da eficácia social da norma através do tempo. A remissão feita pelo art. 7º, XXVIII, da
CF, à culpa ou dolo do empregador como requisito para sua responsabilização por
acidentes do trabalho, não pode ser encarada como uma regra intransponível, já que o
próprio caput do artigo confere elementos para criação e alteração dos direitos inseridos
naquela norma, objetivando a melhoria da condição social do trabalhador. Admitida a
possibilidade de ampliação dos direitos contidos no art. 7º da CF, é possível estender o
alcance do art. 927, parágrafo único, do CC/02 – que prevê a responsabilidade objetiva
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para terceiros – aos acidentes de trabalho. A natureza da atividade é que
irá determinar sua maior propensão à ocorrência de acidentes. O risco que dá margem à
responsabilidade objetiva não é aquele habitual, inerente a qualquer atividade. Exige-se a
exposição a um risco excepcional, próprio de atividades com elevado potencial ofensivo.
(...)” (STJ, REsp 1067738/GO, 3ª T., Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julg.
26.5.2009).
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REPARAÇÃO DO DANO MORAL

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino
Brasília, novembro de 2014

INTRODUÇÃO
• Conceito de dano moral
- Conceito negativo
- Conceito substantivo

INTRODUÇÃO
• Histórico no direito brasileiro
•
- STF – resistência à indenizabilidade do dano moral
- CF/88 – art. 5º, V e X
•

- STJ – Súmula 37

•

- CC/2002 – art. 186

INTRODUÇÃO
Análise da indenização por dano moral no
Direito brasileiro em duas perspectivas:
•

I - Natureza da indenização;

•

II - Critérios para quantificação
indenização por dano moral.

da

I – NATUREZA DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
A) Funções da indenização por dano moral
1) Função satisfatória (ressarcimento)
2) Função punitiva (pena privada)
STJ – 2005 - “O valor do dano tem sido enfrentado pelo
STJ para atender à sua dupla função: reparar o dano
buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para
que não volte a reincidir” (REsp. nº 604.801/RS – Min. Eliana
Calmon).

3) Função preventiva

I – NATUREZA DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
A - Questões especiais
1) “Punitive damage” (indenização punitiva)
Common Law: Quantia em dinheiro imposta ao
demandado com o objetivo de puni-lo (punishment) e
de prevenir (deterrance) a prática de novos fatos
semelhantes por ele ou por outras pessoas.

2) Dano social

II – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
A) Critérios para quantificação da indenização
1) Tarifamento Legal
- CC/16 – artigos 1547 e 1550 (arts. 953 e 954 do CC/2002)
- Lei 5250/67 (Lei de Imprensa).
- Jurisprudência: rejeição desses critérios:
- STJ – Súmula 281 – Imprensa
- STF – 2009 – ADPF nº 130

II – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
A) Critérios para quantificação da indenização
2) Arbitramento judicial
- CC/2002 – art. 953, parágrafo único:
- Arbitramento equitativo da indenização.

- Karl Engisch – “concreção individualizadora”
- Aristóteles – Ética a Nicômaco e Retórica - Equidade

- Circunstâncias

II – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
B) Modos de quantificação da indenização na jurisprudência
- Circunstâncias:
a) fato,
b) culpa do ofensor,
c) culpa concorrente da vitima,
d) situação econômica das partes envolvidas.

- Interesse lesado (grupos de casos - precedentes)

II – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
B) Modo de quantificação da indenização sugerido

- Método Bifásico: Reunião dos dois critérios
- 1ª fase: Interesse lesado: indenização básica (grupo de casos)
- 2ª fase: Circunstâncias do caso: arbitramento equitativo

- STJ – 2011 - Terceira Turma: Resp. 959.780/ES.

II – QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
C) Forma de arbitramento da indenização em caso de morte
- Valor global para o núcleo familiar?
- Indenização individual para cada vítima por ricochete?

- STJ – 2014 - Corte Especial: EREsp 1.127.913/RS - Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho

CONCLUSÃO

Tendência da jurisprudência de alcançar um ponto
de equilíbrio em torno das principais questões
controvertidas.

Necessidade de preservação do instituto que é
muito nobre e fruto de lenta conquista não apenas da
comunidade jurídica, mas de toda a sociedade!

PARA LEITURA PRÉVIA
CONGRESSO: PERFIL CONTENPORÂNEO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Profº: Ipojucan Demétrius Vecchi
Data: 11/11/2014

Palestra: Segurança Empresarial: controle patronal X dano pessoal ao trabalhador:
1. Introdução:
Nessa intervenção farei uma breve abordagem sobre um tema de grande
relevância na atualidade, ou seja, os eventuais danos pessoais que possam ser causados
aos trabalhadores em razão do exercício do controle patronal (faceta fiscalizadora do
poder empregatício) que se exerce com o intuito de garantir a segurança empresarial.
A abordagem se dará enfatizando as razões histórico-sociais e fundamento
jurídico do poder de controle patronal e seus eventuais limites representados pelos
direitos fundamentais dos trabalhadores.
Num primeiro momento, procederei a uma abordagem geral, delineando
alguns pressupostos para, só então, abordar o tema propriamente dito.

2. O poder empregatício – pressupostos socioeconômicos e fundamento
jurídico:
É necessário recuperar algumas bases históricas e socioeconômicas para
que possamos entender a razão de ser originária do poder de direção/comando1 como
instrumento para a busca tanto da segurança empresarial (proteção dos bens –
patrimônio incorporado), bem como para a busca das metas lucrativas (finalísticas) do
empregador.
Analisando historicamente o fenômeno do controle sobre os trabalhadores,
Edgar de Decca defende o entendimento de que a reunião dos trabalhadores num mesmo
local (na fábrica) não se deveu ao avanço tecnológico, ao avanço de técnicas produtivas
ou ao uso de máquinas, mas, sim, teve por objetivo o alargamento do controle e do poder
do capitalista sobre o conjunto de trabalhadores, os quais, nos primórdios do modo de
produção capitalista, ainda detinham os meios de produção e o conhecimento técnico.
Ora, isso conferia aos trabalhadores o poder de controlar a dinâmica da produção. Com a
1

Em outras palavras do poder empregatício (englobando o poder de direção, no mais amplo sentido,
englobando o poder regulamentar, o poder fiscalizatório-controle e o poder disciplinar).
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transferência que se operou desse controle da produção, dos trabalhadores para o
capitalista, se estabeleceu um regime de hierarquia e disciplina, no qual o controle técnico
da dinâmica produtiva passou a ser exercido pelo capital. Assim, várias razões foram
importantes para o estabelecimento do que chama de “sistema de fábrica”: os
comerciantes precisavam ter exclusividade na comercialização da produção, reduzindo
eventuais práticas de desvios pelos artesãos; era do interesse dos comerciantes o
aumento a produção, o que demandava o aumento do ritmo e das horas de trabalho;
quaisquer inovações tecnológicas só deveriam ser aplicadas para maximizar o acúmulo de
capital e, por fim, com a fábrica, a figura do empresário capitalista se fazia imprescindível.2
Portanto, para Edgar de Decca, o “sistema de fábrica” foi ditado, em
primeiro plano, mais por uma necessidade de “disciplina-organizativa/hierárquica” do que
por questões técnicas. Isso assegurou uma nova ordem disciplinar no trabalho. Portanto, o
exercício do poder de controle empresarial, da disciplina laboral, é uma das principais
razões para o término do trabalho no sistema domiciliar/artesanal de então e a instituição
do sistema de fábrica. Ao mesmo tempo, isso mostra a importância do controle patronal
sobre os trabalhadores.
No entanto, naquele momento histórico, a aglomeração de trabalhadores
num mesmo local, trazia um problema: a organização operária se tornava o efeito
colateral da junção dos trabalhadores num mesmo local sob a batuta do capital.
Ocorre que, se hoje a questão do controle patronal sobre os trabalhadores
continua essencial, sob o ponto de vista do capital, o avanço tecnológico (telemática,
informática, etc) possibilita, além da fragmentação da produção sem perda do controle
efetivo, que os trabalhadores possam ser controlados à distância, o que impossibilita sua
convivência efetiva (sem falar das subcontratações). Assim, mantém-se o controle
patronal e, dentro do possível, evita-se o efeito colateral.3 Além disso, o controle sobre os
empregados à distância, não raras vezes, com os instrumentos tecnológicos disponíveis, é
mais eficiente do que o “olho do patrão”.4

2

DECCA, Edgar Salvadori de. O nascimento das fábricas. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 19-24.

3

ALVES, Giovanni, O novo (e precário) mundo do trabalho, p. 57 e s. Ver ainda CASTELO, Jorge Pinheiro. O
Direito do Trabalho no século novo. Revista Jurídica Consulex: ano IV, nº 48. São Paulo: Brasília, 2000, p. 1-2.
4

Cabe lembrar a atual redação do art. 6º da CLT: “Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde
que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos
e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos
meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.”
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Com isso quero salientar que, na relação assimétrica originária que se dá
entre capital e trabalho no modo de produção do capital, é imprescindível ao capital
exercer o controle sobre o trabalho. Que fique salientado, nesse modo de produção.
Mas se o controle patronal sobre os trabalhadores é imprescindível nesse
modo de produção, qual o seu fundamento?
Ora, para que surgisse historicamente o modo de produção do capital, foi
necessário um encontro nada natural, mas socioeconômico e historicamente
determinado. Afirma Marx:5
Para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o
trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor,
como pessoa livre, de sua força de trabalho como sua mercadoria, e o de estar
livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização de
sua força de trabalho, não tendo, além desta, outra mercadoria para vender.

É necessário compreender esses condicionantes histórico-sociais do modo
de produção do capital, justamente para entender as razões da
subordinação/dependência do trabalho em relação ao capital e, assim, do controle
patronal sobre os trabalhadores.
Tendo isso em conta, é possível afirmar que a divisão social do trabalho é
aquilo que pode ser chamado de “fundamento remoto” da subordinação/dependência do
trabalho ao capital. Com efeito, continua Marx, com a separação dos trabalhadores dos
meios da produção e a transformação desses meios em capital, existe a ruptura entre o
“caracol e sua concha” e o trabalhador depende agora de estar conectado ao capital para
poder trabalhar. Afirma: “Agora, sua força individual de trabalho não funciona se não
estiver vendida ao capital. Ela só opera dentro de uma conexão que só existe depois da
venda, no interior da oficina do capitalista.” Hoje, sequer precisa estar dentro dessa
oficina.
Chamo atenção para isso, porque pouco importa se o capitalista
funcionante (empregador/patrão – capitalista produtivo – aquele que se envolve
diretamente na relação capitalXtrabalho) é ou não proprietário dos meios de produção ou
se obtém crédito e meios de produção em empréstimo sob a condição de dividir o maisvalor com o proprietário. Importa é que ele detém meios sociais de produção e assim
comando sobre trabalho.6 Há, portanto, nas palavras de Mészáros,7 uma “subordinação
5

MARX, Karl. O capital, cit., L. I; V.1, p. 199.

6

MARX, Karl. O capital, cit., L. 3; V. 5, p 585-586.

7

MÉSZÁROS, Itsván. Para além do capital, cit., p. 44.
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estrutural do trabalho ao capital”, em virtude da posição que cada personificação (do
trabalho e do capital) opera dentro da estrutura de comando do capital.
A partir disso, posso afirmar que, se o “fundamento remoto” da
subordinação/dependência do trabalho ao capital está na própria divisão social do
trabalho, aquilo que pode ser chamado de “fundamento próximo” e propriamente jurídico
do poder de controle patronal, encontra-se ancorado no ajuste contratual entre capital e
trabalho, ou seja, no contrato de trabalho e não em qualquer direito de propriedade, pois
o empregador sequer necessita ser o verdadeiro proprietário.
Portanto, juridicamente, o empregador, com base no contrato,8 e, de outro
lado, no artigo 2o, caput, da CLT, dirige a prestação pessoal de serviços do empregado.
Dessa forma, a relação estabelecida entre empregador e empregado é uma relação
assimétrica, uma relação de poder.
Mas o que é o poder? Para avaliar essa relação de poder e fugir dos
esquemas clássicos que só percebem o poder no poder estatal/público, é necessário que
seja estabelecida uma noção adequada (mais ampla) de poder. O que é o poder? Nas
palavras de Steinmetz,9 numa sociedade capitalista, pode-se definir o poder como a
capacidade que um sujeito tem de condicionar, restringir, eliminar a liberdade de outra
pessoa em um determinado setor da vida; de fazê-la se comportar de forma diversa da
que tem vontade; de impor um comportamento não querido.
Ora, as relações de poder não se dão somente em face do Estado, mas
também nas relações interindividuais privadas (professor-aluno; médico-paciente, etc...).
Aliás, cabe lembrar quanto a isso, a advertência que Roberto Machado10 nos faz na
introdução à obra “Microfísica do Poder” de Michel Foucault. Lembra o autor que
Foucault, com sua genealogia do poder, demonstrou a insuficiência da ciência política ao
limitar ao Estado sua investigação sobre o poder. Foucault evidencia uma relação de não
sinonímia entre Estado e poder, demonstrando toda uma rede de relações de poder
(poder é relacional) que não são absorvidas ou criadas pelo Estado, mas que subjazem nas
relações sociais. Assim, por exemplo, uma das formas mais características de
aparecimento do fenômeno do poder nas relações sociais é o chamado poder disciplinar,
poder este sempre presente na estrutura empresarial e no controle dos comportamentos
dos trabalhadores.

8

Que busca fundamento na CF de 1988 que consagra o “valor social da livre iniciativa” (art. 1º, IV e art. 170,
caput).
9

STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 86-87.

10

MACHADO, Roberto na introdução da obra de FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22ª edição. São
Paulo: Graal, 2006, p. IX-XVII.
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Embora o poder nunca tenha deixado de estar presente nas relações
públicas e privadas do regime do capital, com as recentes mudanças econômicas e sociais
o poder privado se expandiu e acentuou sua capacidade de condicionar tanto as condutas
públicas como também outras condutas privadas.
É justamente a partir dessa constatação, em especial, dessa relação de
poder que se estabelece entre empregador e trabalhador, que entra em foco a questão
“dos direitos humanos fundamentais” do empregado. No meu modo de entender, a
pergunta que historicamente coloca em foco esses direitos é a seguinte: “como proteger
a pessoa humana frente ao poder, à violência, à arbitrariedade, à opressão?” Em cada
momento histórico a resposta será diferenciada.
Ao tratar do que chama de “poderes selvagens”,11 Ferrajoli salienta que o
direito moderno é uma “técnica de limitação do poder”, de todos os centros de poder,
públicos e privados, os quais devem estar submetidos ao direito. Assim, a ampliação da
proteção dos direitos fundamentais em todas as esferas da vida faz parte do projeto
constitucional e do avanço da democracia. Para o autor, o fenômeno do poder, seja ele
político, econômico, social ou de qualquer outra natureza, justifica e exige esta
extensão.12
A constatação de que sujeitos privados podem ser efetivos e poderosos
inimigos dos direitos fundamentais ganha em importância em razão do fenômeno da
globalização, sob o viés neoliberal, que impõe graves restrições ao poder estatal e
aumenta, de forma geométrica, o poder de grupos privados.
Assim, cabe ao direito, como uma “técnica de limitação do poder” e sendo
os direitos fundamentais “trunfos frente ao poder”, buscar mecanismos efetivos que
viabilizem a eficácia dos direitos humanos fundamentais nas relações privadas, em
especial nas de trabalho/emprego.13
Ora, o poder de controle do empregador, da forma como está regulado de
maneira tão “flexível e aberta” na legislação infraconstitucional, pode ser enquadrado
11

Para Ferrajoli os poderes selvagens são tanto aqueles que estão em contraste com o direito (ilegais), bem
como também os que estão fora do direito (extralegais), sejam públicos ou privados. FERRAJOLI, Luigi. El
garantismo y la filosofía del derecho, p. 126 et seq.
12

FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía del derecho, p. 114-131.
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É claro que, embora os direitos fundamentais não incidam somente em relações de assimetria, de poder,
pois a dignidade humana tem que ser sempre preservada, sem dúvidas um dos critérios mais
importantes para se aquilatar os graus de necessidade e de incidência nas relações privadas é
justamente a assimetria sempre presente nas relações de poder (Ubillos). UBILLOS, Juan María Bilbao. ?En
que medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales? SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). In: Constituição,
direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 334.
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dentro daquilo que Ferrajoli chama de “legalidade violenta”,14 hipóteses em que a
violência legal se desenvolve no bojo daquilo que denomina de “mera legalidade”. Nessa
categoria, para o autor, estão os vários âmbitos da vida que estão submetidos aos poderes
disciplinares previstos em lei, mas sem disciplina legal de seu exercício. Dentre esses
poderes, ao lado de certos poderes públicos, estão os poderes privados que se
manifestam no uso da força física, exploração, opressão familiar, opressão econômica, na
disciplina de fábrica, nos conflitos interpessoais. Afirma o autor:
El elemento común de estos poderes es su desarrollo bajo formas
jurídicas atípicas y no taxativas en papeles e instituciones jurídicas
abandonados a dinâmicas substancialmente libres y descontroladas. Se
trata, por tanto, de poderes legales tendencialmente absolutos en la
medida en que son prácticamente ilimitados. Poco importa que no sean
poderes políticos y a veces nin siquiera estatales.[...] Diré también que el
grado de absolutismo que perdura en um ordenamiento, aun en aquel
organizado bajo las formas del Estado de derecho, está consituido
precisamente por los variados espacios de poder desregulado que se
crean en la sociedade o también en el interior de las instituciones
estatales, con base en normas de mera legalidade que confieren poderes
en blanco simplesmente delineando los papeles de padre, patrón,
dirigente, comandante, vigilante y otros similares. [...] el primer
instrumento de delimitación de los poderes y de minimización de la
vioencia es la estrita legalidade, esto es, la predeterminación taxativa de
los actos que condicionan el ejercicio legítimo de cada poder, así como de
sus presupuestos, formas y efectos. [...] Las leyes que confieren poderes
pueden ser unas cajas vacías o unas cajas llenas, o mejor, unas cajas más
o menos vacías o llenas de condiciones sustanciales de validez impuestas
al ejercicio de los poderes conferidos. Y las garantias de las libertades
contra los poderes son tanto mayores cuanto más numerosos,
penetrantes y pertinentes son los limites y los controles com los que
éstos, poco importa si públicos o privados, son delimitados em la leyes
que los instituyen.[...]

Num regime constitucional fundado na dignidade humana e, assim,
nos direitos fundamentais, é impostergável o estabelecimento dos limites desse poder.
Não é à toa, como afirma Abrantes,15 que foi justamente diante das
relações assimétricas (de poder) que a doutrina e jurisprudência alemãs, dos idos de 1950,
começaram a trabalhar a chamada “Drittwirkung – eficácia perante terceiros ou eficácia
horizontal” dos direitos fundamentais. E foi exatamente no campo do Direito do Trabalho
que teve grande expressão por intermédio de Hans Carls Nipperdey, que além de
reconhecido jurista foi presidente do Tribunal Federal do Trabalho Alemão. Com efeito,
em 3-12-1954 o Tribunal aplicou a um contrato de trabalho o direito fundamental de
14
15

FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofía del derecho, cit., p. 91 e 111-114.
ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 80-85.
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liberdade de expressão de um trabalhador, afirmando que a liberdade individual é
garantida não somente contra o poder estatal, mas também diretamente nas relações
entre os cidadãos.
Como a relação de emprego se configura como uma relação assimétrica,
uma relação de poder, a eficácia dos direitos humanos fundamentais deveria surgir
como algo absolutamente “natural”,16 devido justamente ao fato de que nelas existe a
desigual distribuição de poder econômico e social, entre empregadores e empregados, o
que representa riscos potenciais para a liberdade e direitos dos empregados.
Diante destes fatos, podem ser levantados uma série de fundamentos que
sustentam a eficácia dos direitos fundamentais nas relações de emprego em nosso
ordenamento jurídico: a onipresente existência do poder empregatício; a unidade e
coerência do ordenamento jurídico; o caráter normativo superior e vinculante das normas
constitucionais em especial as que tratam dos direitos humanos fundamentais; a eficácia
imediata dos direitos humanos fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF de 1988); o valor social
do trabalho (art. 1º, IV, da CF de 1988); a função social da propriedade, bem como a
indispensável proteção integral da pessoa humana, que decorre do princípio da dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF de 1988).
Cabe lembrar ainda, numa análise geral, o paradigmático acórdão
proferido pelo STF no RE nº 201819-8 (julgado em 11/10/2005), tendo como relator para
o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, pois nele a questão da eficácia dos direitos
fundamentais nas relações privadas foi enfrentada de frente pela mais alta corte do país.17
No referido acórdão o STF entendeu ser aplicável o disposto no inciso LV do art. 5º da CF
de 1988 (direitos de ampla defesa e do contraditório) no âmbito de uma associação civil
para ser legítima a punição de um associado (expulsão). O acórdão é paradigmático por
buscar uma motivação consistente na aplicação desses direitos nas relações privadas,
estendendo a aplicação do devido processo legal para casos nos quais, mesmo no interior
de relações privadas, uma das partes, em virtude da “cogência” e “auto-executividade”
de seus atos, possa atingir a esfera jurídica de outrem.

3. Os direitos fundamentais como limites ao poder de controle:
Cabe advertir que, quando falamos de poder de controle patronal e danos
pessoais ao empregado, os direitos fundamentais dos trabalhadores que entram em jogo
não são aqueles que a doutrina espanhola chama de direitos fundamentais específicos
dos trabalhadores (direitos fundamentais sociais – art. 7º da CF), mas, sim, os chamados
direitos fundamentais ditos inespecíficos, que são aqueles direitos fundamentais não
16
17

ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 17.
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destinados especificamente aos trabalhadores numa relação de emprego, mas sim a
qualquer pessoa humana, como são a intimidade, a vida privada, direito à própria
imagem, o direito de expressão, as liberdades políticas, de consciência e religiosa, o
direito à honra.
A aplicação desses direitos fundamentais nas relações de emprego é algo
que já se tornou cotidiano em nossas Cortes Trabalhistas. Ocorre que, muitas vezes essa
questão não é debatida profundamente, o que leva, a meu ver, ao problema de que se
parte não da presunção de liberdade e de ampla eficácia dos direitos fundamentais nas
relações privadas, só sendo possíveis restrições que sejam legítimas, necessárias e
razoáveis e que preservem o núcleo essencial desses direitos, mas, sim, se parte de uma
presunção de restrição. Se parte da ideia, ao meu ver equivocada, de que esses direitos
já entram podados no contrato de trabalho.
Escartín18 nos lembra que na STC 292/1993 o Tribunal Constitucional
Espanhol assim dispôs: “el poder de direción y gestión de la empresa tiene como limite
infranqueable el respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores”. Ora, o
empregado não perde a condição de cidadão, de pessoa humana, ao ingressar na relação
de emprego, onde necessita que sejam protegidos vários aspectos de sua personalidade,
como projeções de sua dignidade, ou seja, não basta apenas receber salário e ter
assegurados os direitos fundamentais sociais, mas também ser tratado com dignidade e
respeito. O que é necessário é a proteção integral da pessoa humana, tendo em conta as
considerações de unidade e indivisibilidade dos direitos fundamentais.
Com isso quero citar algumas decisões de Tribunais estrangeiros, apenas
pelo fato de que vêm tratando do tema há mais tempo. Portanto, não para fins de cópia
servil, mas, sim, de exemplos, cabe compulsar duas decisões do Tribunal Constitucional
Espanhol. Vamos nos ocupar apenas das diretrizes, dos parâmetros que o Tribunal
Constitucional Espanhol tem fixado para a solução desses casos. Tratam-se das sentenças
STC 98/2000, de 10 de abril de 2000 e STC 196/2004, de 15 de novembro de 200419.
Na primeira delas (STC 98/2000) se tratava do caso de instalação de
microfones em determinados locais de uma empresa (Cassino), onde já havia câmeras de
vídeo. Neste caso, a discussão se plantou em torno do direito à intimidade dos
trabalhadores em confronto com o poder de comando do empregador. O Tribunal
assentou certas premissas que serviram para a decisão do caso:
- o contrato de trabalho não pode considerar-se como um título legitimador
de recortes no exercício dos direitos fundamentais que cabem ao trabalhador como
18

ESCARTÍN, Ignacio García-Perrote. Ley, convenio colectivo, contrato de trabajo y derechos fundamentales
del trabajador. p. 40, nota 96.
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cidadão, que não perde essa condição ao se inserir no âmbito de uma organização privada
(doutrina já assentada na STC 99/1994), sendo inaceitáveis as manifestações de
“feudalismo industrial” (doutrina assentada na STC 88/1985);
- o direito à intimidade decorre da dignidade da pessoa humana,
implicando a existência de um âmbito próprio e reservado frente à ação e conhecimento
dos demais, de acordo com a cultura de uma determinada comunidade, tendo como
objetivo manter uma qualidade mínima de vida humana (doutrina assentada já em várias
sentenças, como exemplo, a STC 209/1988). O direito à intimidade, embora não seja
absoluto, pois pode ceder frente a outros bens constitucionalmente protegidos e desde
que para alcançar fins legítimos, só pode sofrer restrições se respeitado um juízo de
proporcionalidade, bem como preservado o seu núcleo essencial (doutrina assentada em
várias sentenças, como exemplo, a STC 57/1994);
- a limitação dos direitos fundamentais só é admissível na medida
necessária para a tutela de outros interesses constitucionalmente previstos, como as
faculdades organizativas empresariais (poder empregatício), cabendo um juízo de
ponderação no qual o princípio da proporcionalidade se faz presente;
- não basta a mera utilidade para a empresa a fim de justificar a restrição a
um direito fundamental, pois para a restrição se mostrar legítima ela deve se mostrar
imprescindível para a tutela dos interesses empresariais constitucionalmente legítimos.
Assinalou ainda, ao reformar a decisão anterior, que não se pode partir da premissa de
que o ambiente laboral não é um local em que se possa legitimamente exercer o direito à
intimidade por parte dos trabalhadores, razão pela qual seria possível gravar as conversas
dos trabalhadores entre si ou com os clientes.
- deve ser verificada a finalidade concreta da instalação de câmeras (se
massivas, escondidas, por razões de segurança). A instalação de tais meios de controle é, a
princípio, lesiva ao direito de intimidade dos trabalhadores se feita em locais como
banheiros, vestiários, refeitórios ou lugares de descanso. No entanto, mesmo se instalada
no local de efetiva prestação de serviços, poderá ser ilícita se for considerada ilegítima
intrusão no direito de intimidade dos trabalhadores.
Na segunda das decisões (STC 196/2004), tratou-se do caso da despedida
de uma trabalhadora, considerada não apta ao trabalho pelo setor médico da empresa,
visto ter sido flagrada em exame de urina por uso de maconha (cannabis sativa). Também
entrou em conflito, no caso, a discussão sobre o direito à intimidade e os interesses
organizativos da empresa (poder empregatício). Nesta decisão, as premissas já referidas,
acima, quando da análise
da STC 98/2000 foram ratificadas, razão pela qual não
voltaremos a demonstrá-las, e foram assentados mais alguns parâmetros:
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- o uso de exames médicos na relação laboral não pode ser um instrumento
empresarial para o controle dispositivo da saúde dos trabalhadores; também não pode ser
uma faculdade que se reconheça ao empregador para verificar a capacidade profissional
ou a aptidão psicofísica de seus empregados, com o propósito de seleção de pessoal ou
similar, mas sim tem por fim a própria proteção da saúde dos trabalhadores;
- não há necessidade de intencionalidade para que a lesão a um direito
fundamental possa produzir-se, pois o Tribunal entende que a vulneração dos direitos
fundamentais não está condicionada à ocorrência de dolo ou culpa na conduta do sujeito
ativo, ou à indagação de fatores psicológicos e subjetivos de árduo controle. O elemento
intencional é irrelevante, bastando constatar um nexo de causalidade adequado entre o
comportamento antijurídico e o resultado lesivo proibido pela norma (doutrina já
assentada, entre outras, pela STC 225/2001);
- o ato de livre determinação que autoriza uma intervenção sobre o âmbito
pessoal da intimidade do trabalhador requer que o trabalhador seja expressamente
informado das provas médicas. Somente um conhecimento informado do trabalhador,
com a ampla garantia de sua liberdade real de manifestação da vontade, poderia justificar
a utilização dos exames pela empresa e, ainda, exclusivamente para os fins
constitucionalmente legítimos e consentidos pelo trabalhador.
Portanto é que, na linha sustentada por Abrantes20, deve existir uma
“presunção” de amplo direito às liberdades do trabalhador no âmbito das relações de
emprego, gerando a incidência dos direitos fundamentais inespecíficos nestas relações.
Esses direitos somente podem ser comprimidos quando em conflito com interesses
empresariais dignos de tutela, como são os casos de limitações por motivos de saúde e
segurança; funções contratuais exercidas pelo empregado, bem como, acrescentamos,
aqueles que decorrem do poder de comando para a organização e direcionamento do
processo produtivo. Todavia, mesmo nesses casos, os direitos fundamentais só poderão
ser restringidos se observados os critérios de proporcionalidade (necessidade,
adequação e proporcionalidade em sentido estrito) e de preservação do núcleo essencial
em dignidade.
Diante disso tudo, cabe indagar, portanto: a defesa patrimonial, a
segurança da empresa ou a aposição de cláusula contratual é suficiente para justificar
uma restrição aos direitos fundamentais?
Em primeiro lugar, não devemos esquecer a advertência de Ferrajoli21 para
aqueles que consideram as liberdades pessoais (consciência, opinição, expressão, por
20

ABRANTES, José João, op. cit., p. 196-197.
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exemplo) como sinônimos das liberdades econômicas (contratual e de empresa). Com
efeito, afirma que os direitos de liberdade nada têm a ver com o mercado, tanto que este
pode prescindir daqueles (vários fascismos e autoritarismos de mercado). Por outro lado,
as liberdades pessoais, não raro, entram em conflito não só com o Estado, mas com o
mercado, tanto que devem ser vistos como irrencunciáveis e indisponíveis.
Em segundo lugar, a segurança empresarial e patrimonial, por si só, não
constituem direitos fundamentais.
Andrade é enfático em defender um cuidado extremo na atribuição de
direitos fundamentais às pessoas jurídicas. O autor adverte que é perigoso estender
demasiadamente os direitos humanos fundamentais às pessoas coletivas, pois essas
apenas analogicamente podem ser consideradas titulares desses direitos como direitos
atípicos. Afirma ainda que, nesses casos, não se trataria de verdadeiros direitos subjetivos,
mas de garantias institucionais, já que os direitos humanos fundamentais têm como
verdadeiro titular a pessoa humana.22
Para fortalecer o argumento, é possível ainda fazer referência à discussão
que se trava sobre o assunto em torno dos chamados “direitos de personalidade”, que são
aquilo que pode ser designada de uma espécie de “versão civil” dos direitos
fundamentais. Sobre a questão da extensão desses direitos às pessoas jurídicas, Gunther23
afirma:
Ressalta-se, porém, conforme assinala com precisão Danilo Doneda, que
a tutela dos interesses da pessoa jurídica, apresentando semelhança com
os direitos da personalidade, “deve ser cogitada suplementarmente e nas
ocasiões em que não conflitem com direitos da personalidade, estes
exclusivos da pessoa humana”.

Aliás, é bom não perder de vista, que a própria legislação, no art. 52 do
CCB, dispõe expressamente que só se aplica, no que couber, às pessoas jurídicas a
proteção dos direitos de personalidade. Na interpretação desse dispositivo, o Enunciado
de nº 286 da IV Jornada de Direito Civil24, seguiu justamente a trilha aqui sustentada,
22

ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 183. Ver
ainda, HINKELAMMERT, Franz. Lo indispensable es inútil: hacia uma espirutualidad de la liberación. San José,
Costa Rica: Arlekín, 2012, p. 105-107. Disponível em http://www.pensamientocritico.info/libros/libros-defranz-hinkelammert.html, acesso em 06 de maio de 2013.
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GUNTHER, Luiz Eduardo. Os direitos da personalidade e suas repercussões na atividade empresarial.
Tutela dos direitos da personalidade na atividade empresarial. In: GUNTHER, Luiz Eduardo (Coord.). Curitiba:
Juruá, 2009, p. 170.
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COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. Disponível em:
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/6982-6981-1-PB.htm.
Comparato
cita
expressamente em nota de rodapé: “Um dos poucos autores que acentuam a distinção entre a propriedade
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tendo a seguinte redação: “Art. 52. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e
essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas
titulares de tais direitos.”
Além disso, sobre o direito de propriedade, cabe ficar atento à observação
perspicaz de Comparato,25 que afirma:
O reconhecimento constitucional da propriedade como direito humano liga-se,
pois, essencialmente à sua função de proteção pessoal. Daí decorre, em estrita
lógica, a conclusão – quase nunca sublinhada em doutrina – de que nem toda
propriedade privada há de ser considerada direito fundamental e como tal
26
protegida. Algumas vezes, o Direito positivo designa claramente determinada
espécie de propriedade como direito fundamental, atribuindo-lhe especial
proteção. É o caso, por exemplo, no Direito brasileiro, da pequena e da média
propriedade rural. [...] Constituição (art. 185) [...] (art. 5º, inc. XXVI).
[...]Tirante essas hipóteses, claramente definidas na Constituição, é preciso
verificar, in concreto, se se está ou não diante de uma situação de propriedade
considerada como direito humano, pois seria evidente contra-senso que essa
qualificação fosse estendida ao domínio de um latifúndio improdutivo, ou de uma
gleba urbana não utilizada ou subutilizada, em cidades com sérios problemas de
moradia popular. Da mesma sorte, é da mais elementar evidência que a
propriedade do bloco acionário, com que se exerce o controle de um grupo
empresarial, não pode ser incluída na categoria dos direitos humanos. Escusa
insistir no fato de que os direitos fundamentais protegem a dignidade da pessoa
humana e representam a contraposição da justiça ao poder, em qualquer de suas
espécies. Quando a propriedade não se apresenta, concretamente, como uma
garantia da liberdade humana, mas, bem ao contrário, serve de instrumento ao
exercício de poder sobre outrem, seria rematado absurdo que se lhe
reconhecesse o estatuto de direito humano, com todas as garantias inerentes a
essa condição, notadamente a de uma indenização reforçada na hipótese de
desapropriação. É preciso, enfim, reconhecer que a propriedade-poder, sobre não
ter a natureza de direito humano, pode ser uma fonte de deveres fundamentais,
ou seja, o lado passivo de direitos humanos alheios.

Pietro Perlingieri26 sustenta a necessidade de remover o equívoco de
equiparar e estender a aplicação dos direitos da pessoa humana às pessoas jurídicas, pois
a proteção daquelas se funda na cláusula de livre desenvolvimento da personalidade
(fundada no princípio da dignidade humana), o que não se aplica às últimas. Afirma o
autor:

como direito humano e como direito ordinário é Hans-Jochen Vogel, que foi Ministro da Justiça da República
Federal Alemã. Cf. a sua conferência pronunciada na Berliner Juristischen Gesellschaft em 20 de novembro
de 1975, Kontinuität und Wandlungen der Eigentumsverfassung. Berlim; New York:De Gruyter, 1976. p. 12.”
26
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[...] É necessário adquirir consciência da identidade apenas aparente de
problemáticas como, por exemplo, o segredo, a privacidade e a
informação. Estes aspectos assumem valor existencial unicamente para a
pessoa humana; nas pessoas jurídicas, exprimem interesses diversos, o
mais das vezes de natureza patrimonial. O sigilo industrial, o sigilo
bancário, etc., podem também ser em parte garantidos pelo
ordenamento, mas não com base na cláusula geral de tutela da pessoa
humana. Deve ser recusada, por exemplo, a tentativa de justificar o sigilo
bancário com a tutela da privacidade. Esta exprime um valor existencial
(o respeito da intimidade da vidade privada da pessoa física); aquele um
interesse patrimonial do banco e/ou cliente.

Mais adiante, falando sobre a função social da propriedade e da empresa,
em palavras que também são plenamente aplicáveis ao ordenamento jurídico
constitucional brasileiro vigente, Perlingieri27 complementa:
[...] Não há dúvidas de que a função social da propriedade e a utilidade
social da empresa no ordenamento jurídico vigente assumiram
conteúdos solidaristas e personalistas (art. 41, § 2, Const.). Propriedade e
empresa não são certamente institutos nos quais a pessoa assume o
papel de interesse diretamente protegido; são apenas meios indiretos de
realização de tal interesse.

Em terceiro lugar, não podemos esquecer da advertência de Lipari,
plenamente compatível com a nossa CF de 1988, quanto aos limites da livre iniciativa.
Afirma o autor: “La iniciativa económico-privada es libre”: en el reconocimiento,
constitucionalmente garantizado, de una libertad de ejercicio de la iniciativa económica
hay la fijación de un límite a tal ejercicio, no pudiendo actuarse con violación o, en todo
caso, comprimiendo el mismo derecho de libertad atribuido a los demás sujetos. Es
notorio que la coexistencia de libertades no puede por menos de traducirse en un límite a
las libertades mismas. Cuál sea el límite se dice explícitamente en el proprio art. 41 de la
Constitución, cuando afirma que la libre iniciativa económica “no puede actuarse en
contraste con la utilidad social, o de manera que comporte un daño a la seguridad, a la
libertad e a la dignidad humana.”28
Além disso, a função social do contrato, sem aniquilar com o princípio da
autonomia privada, o compatibilize com os interesses sociais e os direitos fundamentais. 29

27

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 2 ed. Rio de JaneiroSão Paulo: Renovar, 2002, p. 170.
28

LIPARI, Nicoló. Derecho Privado Un Ensayo Para La Enseñanza. Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de
España, 1980, p. 347.
29

Ver o enunciado editado pela Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal nesse sentido: “A
função social do contrato prevista no art. 421 do novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia
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Portanto, a simples concordância do afetado, em muitos casos, não torna
legítima a restrição ou o afastamento dos direitos fundamentais em um caso concreto.
Aliás, isso se dá até porque qualquer restrição a um direito fundamental só pode ser
levada a cabo para assegurar outros interesses constitucionalmente legítimos e, ainda,
assim deve passar por um juízo de proporcionalidade, tendo em conta, ainda, o núcleo
essencial dos direitos fundamentais. Cabe lembrarmos, também, que os efeitos (direitos,
prerrogativas, interesses) ligados à dignidade humana são irrenunciáveis e indisponíveis,
não podendo ser afastados mesmo pela vontade de seu titular.
Cabe lembrar ainda, com Sarmento30, que como estamos tratando de
relações contratuais assimétricas, como a relação de emprego, a concordância do afetado,
do empregado, não afasta, em regra, a violação de seu direito humano fundamental, pois,
em primeiro plano, é presumido que sua vontade não é realmente livre, e em segundo, o
núcleo essencial dos direitos fundamentais e a dignidade humana são indisponíveis.
Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana, fonte da grande
parte dos direitos fundamentais, estabelece o limite absoluto às restrições a esses
direitos, pois é indisponível. Nos lembra Häberle que a configuração da relação de
emprego, bem como o direito coletivo do trabalho, encontra seus limites na dignidade
humana, no direito geral de personalidade e de desenvolvimento integral da
personalidade. Além disso, se irradia por toda a sociedade, ou seja, esse princípio atua
não só nas relações entre Estado e indivíduo, mas também nas relações inter-individuais.31
Lembrar o caso do arremesso de anão.32 O Conselho de Estado Francês
julgou como de nenhum efeito a concordância do anão.

Dito isso, cabe analisar alguns casos concretos:
Para verificar a concretização dessas doutrinas, cabe analisar alguns casos
que me parecem interessantes como paradigmas. Será possível perceber de sua análise,
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando presentes interesses meta-individuais ou
interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.”
30

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 311312.
31
Ver HÄBERLE, Peter. A dignidade humana com fundamento da comunidade estatal. “In” Dimensões da
Dignidade – Ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Ingo Wolfgang Sarlet – Organizador. Porto
Alegre: Livraria do Advogado.
32

Sobre o assunto ver a análise feita por Barbosa Gomes do caso do “arremesso de anão” na jurisprudência
francesa, em GOMES, Joaquim B. Barbosa. O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa humana
na jurisprudência francesa. Endereço Eletrônico http://www2.uerj.br/~direito/publicaçoes.
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que conforme o grau de desenvolvimento social, a própria sofisticação dos debates vai se
aflorando nesta matéria que trata de questões tão sensíveis.
Na Alemanha: ver o caso LAG Frankfurt (23-08-77) em que o Tribunal
decidiu ser legítimo o uso de mini-saia pelas hospedeiras da Lufthansa, uma vez que, se à
empresa era lícito fixar o modelo de uniforme nos seus trações essenciais (v.g., na cor
amarela ou azul), já a altura da saia poderia ser livremente decidida, dentro dos limites do
razoável, pelas próprias trabalhadoras.
Na França: ver o acórdão da Corte de Cassação de 22-01-92 (caso Rossard
v. Sté Robuchon): o Tribunal entendeu ilegítima a despedida de empregada da Renault
pelo fato de que comprou um carro da Peugeot: o tribunal considerou que na sua vida
privada o trabalhador é livre para comprar os bens, produtos e serviços que quiser.
No Brasil:
Controle sobre a imagem pessoal:
No processo nº 0006100-09.2009.5.04.0231, julgado pelo TRT da 4ª Região, em
16/09/2010, Relator o Des. Fed. do Trabalho Cláudio Antônio Cassou Barbosa, foi
entendido como configurada a justa causa de insubordinação para dispensa de
empregada que, mesmo várias vezes advertida, fazia uso de piercing no trabalho. Se
tratava de uma Padaria e Confeitaria, na qual a empregada manipulava alimentos. Ficou
demonstrado que a Resolução nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, proíbe que os manipuladores de alimentos não podem estar portando adornos e
maquiagens.
Nesse caso, não é simplesmente a propriedade ou segurança empresarial
que justifica a restrição, mas, sim, a saúde e integridade física da população que poderia
consumir esses produtos.

Controle das idas do empregado ao banheiro por parte do empregador:
Existem decisões que autorizam tal controle e outras que enxergam em tal
procedimento um atentado aos direitos fundamentais. Nesse sentido último sentido,
pode ser citado acórdão da 6ª Turma do TST, processo nº RR-1544900-39.2008.5.09.0001,
tendo como Relatora a Ministra Kátia Magalhães Arruda, no qual se afirma:
[...] INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO DO USO DO BANHEIRO.
TEMPO LIMITADO DE CINCO MINUTOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem se
firmado no sentido de que a restrição de uso de banheiros por parte do
empregador, em detrimento da satisfação das necessidades fisiológicas do
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empregado pode configurar lesão à sua integridade. 2. No caso dos autos, consta
que havia uma pausa de cinco minutos para ida ao banheiro, durante a jornada.
Constata-se também que, se ultrapassado esse limite, o funcionário recebia
advertência ou era interpelado pelo supervisor, o que configura lesão à
integridade, que enseja indenização por dano moral. Precedentes. Recurso de
revista a que se dá provimento. [...]

No primeiro sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. LIMITAÇÃO
DE USO DO BANHEIRO. JORNADA DE SEIS HORAS E VINTE MINUTOS. EXISTÊNCIA
DE INTERVALOS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. O Regional confirmou o
indeferimento da indenização por dano moral, consignando ser razoável o
controle exercido pela reclamada, por tratar-se de jornada de seis horas, com
intervalo de vinte minutos para lanche, além de outras duas pausas de dez
minutos e da possibilidade de utilizar outros intervalos de mais cinco minutos para
ida ao banheiro, e ser legítimo o exercício fiscalizatório patronal. Nas
normalidades orgânicas e fisiológicas do ser humano, tais intervalos são capazes
de satisfazer as necessidades do empregado para a ida ao banheiro, sem afrontar
a dignidade, não tendo sido demonstrado real óbice ao uso do banheiro no caso
concreto. Outrossim, a regulação do uso dos toaletes é cabível quando se tratar
apenas de organização interna do trabalho, considerada incluída no poder diretivo
e organizacional, em especial para as empresas de telemarketing e call center, em
razão das peculiaridades do trabalho desenvolvido, vez que sofrem fiscalização
estatal na qual se mensura a qualidade e quantidade dos serviços prestados aos
usuários. Por fim, a jurisprudência válida colacionada no agravo não aborda
situação fática idêntica à dos autos. Agravo de instrumento não provido. (AIRR147100-96.2013.5.13.0007; Relator Ministro: Breno Medeiros; Data de
Julgamento: 20/08/2014; 8ª Turma; Data de Publicação: DEJT 22/08/2014)

Como estabelecer em abstrato as necessidades fisiológicas de uma pessoa
(antes de um trabalhador)? O quanto constrangedor seria para qualquer um de nós
pedir licença, cotidianamente, para poder ir ao banheiro? Não esqueçamos que, se o
trabalhador se demonstra desidioso pode ser punido.

Revista íntima e de bolsas:
Nova linha decisória, ao meu ver correta, conforme a decisão proferida
pela 7ª Turma do TST, Recurso de Revista n° TST-RR-372100-14.2006.5.09.0673:
[...] II. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. REVISTA ÍNTIMA. DANOS
MORAIS. A Revista íntima a que o Reclamante estava submetido, embora não
diariamente e sem contato físico, tendo que levantar a camisa e baixar as calças
até o joelho, inclusive na presença de outro colega, conforme infere-se do
acórdão, expunha a sua intimidade de forma vexatória de modo a macular a sua
dignidade. A conduta da reclamada evidencia uma situação constrangedora
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experimentada pelo Reclamante, que caracteriza verdadeira ofensa ao princípio
da confiança e respeito que deve nortear a relação de trabalho. Ademais, o poder
de fiscalização do empregador encontra limites na própria Constituição Federal,
visto que esta assegura o direito à intimidade e à honra (art. 5º, X, da CF),
possuindo outros meios de controlar o desvio de mercadorias em seu
estabelecimento, não podendo se valer da revista íntima, método invasivo da
intimidade do ser humano, como prática natural de defesa do seu patrimônio.
Aliás, a defesa do patrimônio não pode sobrepor-se ao valor da dignidade da
pessoa humana, consagrada constitucionalmente. Precedentes. Configurada
ofensa ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e
provido. [...]
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISTA ÍNTIMA. A revista pessoal - íntima
ou não -, viola a dignidade da pessoa humana e a intimidade do trabalhador,
direitos fundamentais de primeira geração que, numa ponderação de valores, têm
maior intensidade sobre os direitos de propriedade e de autonomia da vontade
empresarial. Além disso, é evidente a opção axiológica adotada pelo constituinte
de 1988 da primazia do SER sobre o TER; da pessoa sobre o patrimônio; do
homem sobre a coisa. No caso, o Tribunal Regional registrou que a
desconformidade do ato da reclamada com a ordem jurídica violou direito
individual e causou dano ao reclamante. Configurado, portanto, o direito à
indenização por dano moral, decorrente da realização de revista íntima. Agravo de
instrumento a que se nega provimento." (AIRR - 1455-09.2010.5.03.0012, Data de
Julgamento: 25/02/2014, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 7/3/2014)
RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. REVISTA EM BOLSAS, MOCHILAS E
SACOLAS DO EMPREGADO. Esta e. Turma tem entendido que a revista íntima de
empregados extrapola o poder fiscalizatório empresarial, mormente quando o
empregador possui outras formas de proteger seu patrimônio. No caso concreto,
a Corte Regional consignou que a realização de revista em roupas e demais
pertences dos empregados, ainda que sem contato físico, constitui invasão de
intimidade e consequente direito ao ressarcimento pelo dano moral sofrido.
Recurso de revista não conhecido, no tema." (RR - 243400-76.2008.5.09.0664,
Data de Julgamento: 26/2/2014, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra
Belmonte, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/3/2014)

RECURSO DE EMBARGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REVISTA IMPESSOAL
E INDISCRIMINADA DE BOLSAS DOS EMPREGADOS. Esta Corte tem entendido
reiteradamente que a inspeção de bolsas, sacolas e outros pertences de
empregados, desde que realizada de maneira generalizada, sem que reste
configurado qualquer ato que denote abuso de seu direito de zelar pelo próprio
patrimônio, não é ilícita, pois não importa ofensa à intimidade, vida privada,
honra ou imagem daqueles. No caso em apreço, a fiscalização da recorrente,
como descrita no acórdão regional, não configura ato ilícito, uma vez que não era
dirigida somente à autora, nem implicava contato físico de qualquer natureza, não
sendo possível presumir-se qualquer dano moral dela decorrente. Precedentes
desta Corte. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (E-RR-623800-
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40.2008.5.09.0652, SBDI-1, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT
21/9/2012)

A igualdade no abuso não o justifica. Cumpre diferenciar o abuso da
discriminação. Nem todo o abuso é discriminatório. Existem abusos que são
generalizados e aplicados de forma igual, o que os afasta da discriminação, mas não os
legitima. A violência generalizada não se torna legítima por sua aplicação “igual”,
continua sendo ilegal.

4. Responsabilidade civil do empregador:
Portanto, não configurada uma justificativa legítima para a restrição dos
direitos fundamentais do trabalhador, o controle patronal implica na responsabilidade do
empregador por danos pessoais (art. 5º, V e X, da CF de 1988).
Nas situações em que o poder patronal de controle se mostrar
transbordante de seus limites impostos pelos direitos fundamentais, incide também a
função de controle inerente ao princípio da boa-fé objetiva, que impede o uso abusivo de
direitos.33 Nesse sentido, cabe lembrar o art. 187 do CCB, que ao tratar dos atos ilícitos,
dispõe que 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.34 Essa violação gera responsabilidade objetiva.35
No entanto, quero salientar que a responsabilização civil, com a
condenação em indenizações por danos morais e, eventualmente, materiais, nem sempre
se apresentará como a única solução. Aliás, embora necessária, essa responsabilização
pode não ser suficiente para promover um ambiente laboral desprovido dessas rendições
diárias, que estabelecem um ambiente de trabalho no qual há a “docilização de relações
perversas” (Aldacy Rachid Coutinho).
Também as tutelas inibitórias em nível coletivo e preventivo podem ser um
instrumento interessante no combate judicial aos abusos. Basta lembrar o caso acima
relatado, em que, por meio do sindicato e de uma ação coletiva, os trabalhadores
buscaram impedir a instalação dos microfones, não permitindo a violação de seus direitos.
Isso é plenamente aplicável ao nosso direito vigente, podendo tais ações preventivas
33

NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais, p. 167.

34

VARELA, Antunes. Centros comerciais (shopping centers) – natureza jurídica dos contratos de instalação
dos lojistas. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 87.
35

Ver enunciado editados pela I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “Em virtude do
princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui
espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.”
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coletivas ser objeto de manuseio não só pelo sindicato, como também pelo Ministério
Público do trabalho.
5. Considerações finais:
Diante das limitações de tempo, espero ter conseguido, sumariamente por
certo, abordar o tema. Novamente agradeço ao convite e a atenção e me coloco à
disposição para eventuais questionamentos.
IPOJUCAN DEMÉTRIUS VECCHI, advogado, Mestre em Direito Público,
Professor
de
Direito
do
Trabalho
da
Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo.
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