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Este trabalho discorre acerca da reparação do dano moral coletivo, analisando sua 

caracterização, importância prática e utilizando-o como mecanismo de eficácia na 

proteção à coletividade, bem como inibidor de reincidência. Para tanto, utiliza 

metodologia hipotética-dedutiva, com abordagem qualitativa, e objetiva analisar o dano 

moral no processo coletivo e mostrar sua faceta de reparação, mantenedor da segurança 

jurídica e de promovedor da paz social. Em 1950/60, movimentos sociais até então sem 

representatividade passaram a buscar seus direitos com maior organização. É o caso das 

mulheres, negros e, em menor escala, dos ambientalistas e consumeristas. 

Classicamente, seria a busca pelos direitos de terceira dimensão. No Brasil, a discussão 

acerca dos direitos meta/transindividuais surgiu com a Lei das Ações Coletivas, através 

da necessidade de promoção de caminhos diversos das ações individuais para demandas 

da sociedade de massa, em que a configuração processual de “A versus B” nem sempre 

é suficiente. Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 foi sensível às demandas 

coletivas, instituindo temas como mandato de segurança coletivo, defesa de demandas 

populares pelos sindicatos e ampliação do objeto da ação popular. 

Infraconstitucionalmente, há ainda a Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do 

Consumidor, legislações basilares para o microssistema dos direitos coletivos. Neste 

contexto, surge a discussão acerca do dano moral coletivo, que seria caracterizado 

sempre que houvesse violação aos valores fundamentais compartilhados pela 

coletividade. A expressão poderia ser substituída por “danos extrapatrimoniais”, já que 

não há dor psíquica, que é individual. Assim, todas as vezes que se identificasse o 

ferimento de interesse moral (extrapatrimonial) de uma coletividade, deveria ser 

instituída sanção pecuniária, aplicada em Fundo (Lei n. 9.008/95), em razão de lesão 

fluida e dispersa ao grupo, com o objetivo de punir e promover, efetivamente, o 

desestímulo à prática que gere danos coletivos. 
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