
NOTA DO AUTOR

Em tempos de modernidade líquida, a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza, 
escreveu Zygmunt Bauman. As informações percorrem o globo na velocidade da luz. Somos, todos nós, a 
todo momento, bombardeados com novas notícias, teorias, teses, conceitos e informações de todo gênero. 
Esse turbilhão de dados, muitas vezes, não é possível de ser compreendido e cooptado pelo ser humano.

Nesse cenário, um dos grandes desafios do profissional da era pós-moderna é, sem sombra de dúvidas, 
o de se manter atualizado. O profissional que fica um dia sequer sem acompanhar as novidades de sua área 
torna-se, do dia para a noite, obsoleto e desatualizado.

Esse fenômeno não é diferente no campo jurídico, especialmente quando se pensa no ordenamento 
jurídico brasileiro, mais líquido do que qualquer outro. Vivemos em um sistema civil law, de origem roma-
no-germânica, que consegue ser mais instável do que qualquer outro sistema de common law, de origem 
anglo-saxônica.

Foi diante desse panorama de incertezas constantes e informações espalhadas que surgiu a ideia da 
presente obra, cujo propósito consiste em explicar o significado de certos institutos de direito do trabalho, 
principalmente do chamado direito do trabalho 4.0, fruto da Revolução Informacional e que deu origem a 
essa sociedade info-info, caracterizada pela soma da informática com a informação.

Nota-se, cada vez mais, a invasão de estrangeirismos para o direito do trabalho pátrio. Expressões como 
gig economy, big data, crowdwork, outsourcing, dentre várias outras, estão a cada dia mais impregnadas no 
nosso cotidiano. É preciso que o jurista moderno – aquele que atua no nosso tempo – esteja preparado para 
ser um moderno jurista – aquele que, além de atuar no nosso tempo, está com ele conectado e em sintonia.

Algumas expressões selecionadas não compõem o núcleo daquilo que se chama moderno direito do 
trabalho, daí porque o título também faz alusão a outras expressões inusitadas e muitas vezes desconhecidas, 
principalmente por aqueles que estão iniciando seus estudos na área.

Espera-se que a proposta encontre boa acolhida entre os profissionais da área jurídica. Mas, não só, pois 
o trabalho se destina também a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, convivem com o ramo traba-
lhista em seu cotidiano, tais como administradores, contabilistas, empresários e trabalhadores.
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DANO MORAL COLETIVO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO

(116)  MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 4. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 172.
(117)  Idem. Ibidem.
(118)  TST – RR-1850-92.2010.5.03.0111, Data de Julgamento: 23.09.2015, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23.10.2015.
(119)  STJ – REsp 1502967/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de 
uma comunidade, ou seja, a violação de valores cole-
tivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista 
jurídico. Por isso, o dano moral coletivo é aquele que 
transcende a órbita da individualidade, violando bens 
de natureza extrapatrimonial de uma determinada 
comunidade.

A doutrina conceitua o dano moral coletivo como 
aquele correspondente à lesão a interesses ou direitos 
de natureza transindividual, titularizados pela cole-
tividade, considerada em seu todo ou em qualquer 
de suas expressões (grupos, classes ou categorias de 
pessoas), em decorrência da violação inescusável do 
ordenamento jurídico.(116)

Carlos Alberto Bittar Filho, citado por Xisto Tiago 
de Medeiros Neto, afirma que o dano moral coletivo 
corresponde à “injusta lesão da esfera moral de uma 
dada comunidade”, constituindo-se na “violação 
antijurídica de um determinado círculo de valores 
coletivos”.(117)

Enfim, nas palavras do C. Tribunal Superior do 
Trabalho, é a modalidade de dano injusto de natu-
reza extrapatrimonial e transcendente a situações 
individuais e que é amparado pela teoria da respon-
sabilidade civil, em seu momento evolutivo mais 
avançado.(118)

Como exemplos de condutas que podem causar 
danos morais coletivos, pode-se mencionar aquelas 
que agridem o meio ambiente, os direitos do consu-
midor, os direitos trabalhistas, o patrimônio histórico 
e artístico, a honra de determinada comunidade, den-
tre outras.

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano 
que não se identifica com os tradicionais atributos da 
pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), 
mas com a violação injusta e intolerável de valores 
fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, 

classes ou categorias de pessoas). Nesse ponto, bom 
dizer que a lesão a um bem difuso ou coletivo corres-
ponde a um dano não patrimonial.

Se, por um lado, o dano moral coletivo não está 
relacionado a atributos da pessoa humana e se con-
figura in re ipsa, dispensando a demonstração de 
prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de 
outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma 
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa 
vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. 
Exige-se, para caracterização do dano moral cole-
tivo, uma lesão intolerável de valores fundamentais 
da sociedade.(119)

Portanto, para o SJT, apesar de dispensar a 
demonstração de prejuízos concretos ou de efeti-
vo abalo moral, o dano moral coletivo somente é 
configurado nas hipóteses em que há lesão injusta 
e intolerável de valores fundamentais da sociedade, 
não bastando a mera infringência a disposições de 
lei ou contrato.

Em seu voto, a Ministra Nancy Andrighi destacou 
que a condenação em danos morais coletivos visa 
ressarcir, punir e inibir a injusta e inaceitável lesão 
aos valores primordiais de uma coletividade. Logo, 
tem a função de: a) proporcionar uma reparação indi-
reta à lesão de um direito extrapatrimonial da cole-
tividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas 
ofensivas a esses direitos transindividuais.

Tal dano ocorre, segundo ela, quando a conduta 
“agride, de modo totalmente injusto e intolerável, 
o ordenamento jurídico e os valores éticos funda-
mentais da sociedade em si considerada, a provocar 
repulsa e indignação na consciência coletiva”.

A ministra ainda afirmou que “a integridade psi-
cofísica da coletividade vincula-se a seus valores 
fundamentais, que refletem, no horizonte social, o 
largo alcance da dignidade de seus membros e o 
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padrão ético dos indivíduos que a compõem, que têm 
natureza extrapatrimonial, pois seu valor econômico 
não é mensurável”.

Com efeito, não só os indivíduos são titulares de 
um interesse juridicamente tutelado. Existem direitos 
cujo sujeito é uma coletividade difusa, indeterminada, 
que não goza de personalidade jurídica e cuja preten-
são só pode ser satisfeita quando deduzida em juízo 
por representantes adequados.(120)

A propósito, é pacífico na jurisprudência a legi-
timidade ativa do Ministério Público se o interesse 
individual homogêneo possuir relevância social e 

(120)  STJ – REsp 636.021-RJ, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti (art. 52, IV, 
b, do RISTJ), julgado em 2.10.2008.
(121)  Os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação civil pública não estão circunscritos a lindes geográfi-
cos, mas aos limites objetivos e subjetivos da lide, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp 1.243.887/PR, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, 
Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe 12.12.2011).
(122)  SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. p. 46.
(123)  Idem. Ibidem.
(124) Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/HCA/1963/11.html>. Acesso em: 
21.11.2018.

transcender a esfera de interesses dos efetivos titu-
lares da relação jurídica, tendo reflexos práticos em 
uma universalidade de potenciais, outros indivíduos 
(consumidores, trabalhadores etc.) que, de forma 
sistemática e reiterada, sejam afetados pela prática 
apontada como abusiva.

Quanto aos efeitos e a eficácia da sentença pro-
ferida em ação coletiva, eles não estão circunscritos 
aos limites geográficos da competência do órgão 
prolator, abrangendo, portanto, todo o território 
nacional, dentro dos limites objetivos e subjetivos 
do que foi decidido.(121)

DANO AO PROJETO DE VIDA OU DANO EXISTENCIAL OU HEDONIC DAMAGES

É o prejuízo às relações sociais ou à vida de rela-
ções e que causa ruína do projeto de vida do traba-
lhador, provocando uma alteração prejudicial nos seus 
hábitos de vida, suprimindo do seu horizonte sonhos e 
planos. Se demonstrada concretamente essa situação, 
tem-se como comprovados, in re ipsa, a dor e o dano 
à sua personalidade.

Logo, o dano existencial não pode ser reconheci-
do à míngua de prova específica do efetivo prejuízo 
pessoal, social ou familiar. Nessa situação, é invi-
ável a presunção de que o dano existencial tenha 
efetivamente acontecido, quando há ausência de 
provas nos autos.

Ao defender a diferença e autonomia entre dano 
moral e dano existencial, a doutrina  afirma que “o 
dano existencial diferencia-se do dano moral pro-
priamente dito, porque esse é essencialmente um 
sentir, enquanto aquele é um não mais poder fazer, 
um dever de agir de outra forma, um relacionar-
-se diversamente, em que ocorre uma limitação do 
desenvolvimento normal da vida da pessoa”.(122)

Ainda, afirma que “o dano existencial não é pro-
priamente a alteração negativa do ânimo (o moral), 

mas uma sequência de relações alterada, um “fazer” 
ou um “dever fazer” diferente, ou até mesmo o “não 
poder fazer”. O dano existencial implica “outro 
modo de reportar-se ao mundo exterior””(123).

No direito inglês, fala-se em loss of amenities of life, 
também conhecido como loss of enjoyment of life ou 
hedonic damages. Essas são as designações dadas às 
consequências não econômicas da destruição ou dimi-
nuição, permanente ou temporária, de uma faculdade 
que priva a pessoa lesada de participar de atividades 
normais e apreciar a vida por completo. A Suprema 
Corte australiana aplicou o conceito no caso Teubner v. 
Humble (1963).(124)

Pode-se exemplificar que sofre dano existen-
cial, por exemplo, um empregado que ficou estéril 
em decorrência de um acidente de trabalho, sendo 
capaz de se manter empregado, mas não mais capaz 
de ter filhos ou até mesmo, a depender do caso, 
manter relações sexuais. Nesse caso, o empregado 
sofre dano moral – em razão da dor psíquica – e 
dano existencial, pois teve subtraído de seu proje-
to de vida a possibilidade de constituir uma família, 
ou seja, ocorreu uma renúncia involuntária às suas 
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atividades cotidianas, em comprometimento ao seu 
desenvolvimento pessoal.

No direito do trabalho, tem sido muito comum o 
pedido de dano existencial em caso de prestação de 
horas extras habituais. O C. Tribunal Superior do Tra-
balho tem entendido que “não se pode admitir que, 
comprovada a prestação de horas extraordinárias, 
extraia-se daí automaticamente a consequência de 

(125)  TST – RR-1507-65.2014.5.09.0022 Data de Julgamento: 02.05.2018, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04.05.2018.

que as relações sociais do trabalhador foram rompi-
das ou que seu projeto de vida foi suprimido do seu 
horizonte”.(125)

Assim, a realização de horas extraordinárias 
habituais, por si só, não enseja o pagamento de 
indenização, devendo ser provado o prejuízo sofri-
do em razão da jornada em excesso.

DANO ESPIRITUAL OU DANO AO PROJETO DE PÓS VIDA (PROJECT AFTER 
LIFE)

No Caso Comunidade Mayagna Awas Tingni 
vs. Nicaragua, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos – CIDH, diante da possibilidade de o Esta-
do conceder a exploração de madeira a uma empre-
sa privada nas terras indígenas, suscitou o caráter 
espiritual do vínculo existente entre a comunidade 
indígena e a terra por ela ocupada, garantindo uma 
releitura do direito de propriedade.

Segundo a Corte, a relação entre o indígena e a 
terra não é apenas uma questão de posse e produção, 
mas também um elemento espiritual de que devem 
gozar plenamente, para preservar seu legado cultural 
e transmiti-lo às futuras gerações.

Essa ideia de direito à propriedade ancestral – 
que marca também a ideia de indigenato – foi frisa-
da ainda no caso Comunidade Indígena Yakye Axa 
vs. Paraguai, no qual se foi além para adotar uma 
concepção lata do direito à vida, que englobaria a 
adoção de medidas positivas que possibilitassem o 
pleno gozo de uma vida digna e salvaguardassem a 
identidade cultural do grupo.

Por sua vez, no Caso da Comunidade Moiwana 
vs. Suriname, referente ao genocídio de 39 membros 
em uma operação militar, a CIDH entendeu que a 
concepção ampla do direito à vida engloba também 
a proteção aos mortos. Como o crime, mesmo após 
anos, não teria sido verdadeiramente elucidado, com 
a punição de seus agentes, entendeu-se ter havido 
violação à Convenção, e, para tanto, a Corte conside-
rou ter havido uma violação moral profunda, já que, 
com base na cultura dessa comunidade, o espírito do 
morto não pode descansar enquanto não lhe for feita 
justiça, sendo isto dever de seus familiares.

Justo por isso, a CIDH considerou como vítimas, 
no caso, não só os sobreviventes, mas também a 
família dos mortos. Também por isso a Corte frisou 
que não tinha competência para analisar o genocídio 
em si – já que ocorrido anteriormente ao reconhe-
cimento da competência da Corte pelo Suriname –, 
mas que teria para analisar o resultado do processo 
judicial a respeito do tema.

A Corte reconheceu, ainda, violação ao direito 
de residência e de propriedade, já que, por conta 
do ataque à Comunidade, muitos de seus membros 
foram obrigados a sair de suas terras, pois, pela tra-
dição, a ela não podem voltar enquanto não tiver 
sido feita justiça.

No Caso da Comunidade Moiwana vs. Suriname 
foi abordada a figura do direito a um projeto de 
pós vida (right to Project After Life), que tem em 
conta os vivos em suas relações com os mortos. O 
juiz Antônio Augusto Cançado Trindade propôs mais 
uma categoria de dano, o “dano espiritual”, como 
uma forma agravada de dano moral que tem uma 
implicação direta no “interior” do ser humano, suas 
crenças no destino da humanidade e suas relações 
com os mortos. No caso, o juiz afirmou que o Direito 
Internacional não pode permanecer indiferente ante 
as manifestações espirituais do gênero humano, tais 
como as realizadas pela Comunidade Moiwana.

A observação tem relação direta ao nexo que as 
comunidades tradicionais possuem com suas terras 
ancestrais, o qual vai além da questão de posse e 
propriedade, por possuir um elemento espiritual da 
qual devem gozar plenamente, a fim de ser transmi-
tido às gerações futuras. O dano espiritual também 
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não é suscetível de indenização material, devendo 
ser compensado de outras formas.

Aponta-se, como características dos danos espiri-
tuais: a) a coletividade do dano, ou seja, são danos 
coletivos; b) envolvem um choque entre culturas 
distintas, provocando um choque em relação a uma 
delas; c) geram sofrimento em relação a todos os 
membros de uma comunidade, sendo esse aspecto 
coletivo o que o diferencia do dano moral. Seria, 
assim, um dano moral coletivamente considerado; 
d) atingem o estilo de vida, as crenças ou a dignida-
de de uma mesma comunidade, sendo de tal forma 
relevantes que, se prosseguem no tempo, podem até 
mesmo extinguir aquela coletividade; e) são danos 
imateriais.

No Brasil, a expressão ganhou notoriedade a par-
tir do caso Legacy, no qual a companhia aérea Gol 
pagou uma indenização de 4 milhões de reais a uma 
tribo indígena que teve parte de suas terras atingida 
por destroços do jato Legacy, que se chocou com um 
Boeing de propriedade da companhia. A indenização 

(126)  Art. 11, item 2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanismos eficazes, que poderão incluir 
a restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas, em relação aos bens culturais, intelectuais, 
religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado, ou em 
violação às suas leis, tradições e costumes. (gn)

visou compensar os danos causados ao patrimônio 
cultural imaterial indígena.

Em decorrência da queda da aeronave nas terras 
indígenas, a área se tornou imprópria para o uso 
tradicional da comunidade, por razões culturais e 
espirituais, sendo a partir desse evento considerada 
sagrada e restrita à circulação, pois se tornou uma 
casa dos espíritos, um Mekaron Nhyrunkwa, cuja 
interdição tem caráter eterno.

Vale registrar que a Declaração das Nações Uni-
das sobre os direitos dos povos indígenas, adotada 
pelo Brasil, prevê a reparação aos danos espiritu-
ais através de mecanismos eficazes (art. 11(126)) e o 
direito de manifestação, prática, desenvolvimento 
e ensino de suas tradições, costumes e cerimônias 
espirituais e religiosas; bem como de manutenção e 
proteção de seus lugares religiosos e culturais, com 
acesso privativo a estes (art. 12).

O acordo firmado entre os Kayapó e a Gol buscou, 
portanto, reparar os danos espirituais sofridos, ante a 
violação ao patrimônio cultural imaterial indígena.

DANO EXISTENCIAL

Ver supra *dano ao projeto de vida

DANO PELA PERDA DO TEMPO LIVRE

Ver *Teoria do desvio produtivo

DANOS PUNITIVOS OU PUNITIVE DAMAGES OU DANOS EXEMPLARES OU 
INDENIZAÇÃO PUNITIVA OU TEORIA DO VALOR DO DESESTÍMULO

Inicialmente, é preciso dizer que punitiva é a 
indenização e não os danos. Mas, a doutrina costuma 
utilizar a expressão danos punitivos para se referir 
à indenização ou montante, com caráter/função de 
pena, fixada em valor além do que é devido para 
reparar prejuízo causado e que objetiva desestimular 
o ofensor a reincidir na prática que provocou o dano.

Em linhas gerais, os punitive damages ou inde-
nização punitiva, visam punir o agente ofensor, 
aplicando-lhe uma indenização superior ao valor do 
dano, como forma de evitar que a ação danosa seja 
repetida pelo agente ou por qualquer outro indivíduo. 
Ou seja, a indenização passa a não mais se limitar à 
compensação dos danos, mas sim em punir. Trata-se, 
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assim, de indenização fixada em adição à indeniza-
ção compensatória.

Na doutrina brasileira há muita discussão a res-
peito da possibilidade de adoção do punitive dama-
ges pelo ordenamento jurídico pátrio. Segundo o 
Ministro do STJ, Raul Araúno Filho, para alguns 
doutrinadores, a aplicação da Teoria do Valor do 
Desestímulo, como também é chamada, afronta o 
art. 5º, V e X, da Constituição Federal, que autoriza 
apenas a indenização dos danos moral e material, 
na exata medida da lesão sofrida, não permitindo 
a indenização punitiva ou exemplar, a qual enseja 
enriquecimento indevido da vítima, pelo acrésci-
mo da indenização, que proporciona ao ofendido a 
percepção de valor vultoso que ultrapassa a normal 
compensação do dano experimentado.(127)

Sérgio Cavalieri Filho entende que a reparação 
punitiva do dano moral deve ser adotada se presentes 
os seguintes requisitos: i) quando o comportamento 
do ofensor se revelar particularmente reprovável – 

(127)  ARAÚJO FILHO, Raul. Punitive damages e sua aplicabilidade no Brasil. In: Doutrina: edição comemorativa, 25 
anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 337.
(128)  CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 99.
(129)  REsp 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.3.2014.
(130)  ARAÚJO FILHO, Raul. Punitive damages e sua aplicabilidade no Brasil. In: Doutrina: edição comemorativa, 25 
anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014. p. 345.
(131)  CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Noções gerais sobre os chamados danos sociais. Explicações ao verbete 
extraídas do site Dizer o Direito. Disponível em: <https://www.dizerodireito.com.br/2015/01/nocoes-gerais-sobre-
-os-chamados-danos.html>. Acesso em: 22 nov. 2018.

dolo ou culpa grave –; e, ainda, ii) nos casos em que, 
independentemente de culpa, o agente obtiver lucro 
com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta 
ilícita.(128)

A indenização punitiva tem como função informar 
que dentro da indenização está a intenção punitiva ao 
causador do dano, de modo que ninguém queira se 
expor a receber idêntica sanção.

O SJT – Superior Tribunal de Justiça já entendeu 
que o caráter punitivo da indenização não é com-
patível com o ordenamento jurídico brasileiro.(129) 
Contudo, muitos entendem aplicável no ordena-
mento jurídico brasileiro o Punitive Damages, ou 
Teoria do Valor do Desestímulo, quando se tratar 
de conduta dolosa ou praticada com culpa grave, 
mostrando-se o comportamento do agente especial-
mente reprovável, com as adaptações necessárias à 
observância dos princípios e regras constitucionais 
e legais aplicáveis, inclusive da premissa da veda-
ção ao enriquecimento sem causa.(130)

DANOS SOCIAIS(131)

Segundo Antônio Junqueira de Azevedo, danos 
sociais:

[...] são lesões à sociedade, no seu nível de 
vida, tanto por rebaixamento de seu patri-
mônio moral – principalmente a respeito 
da segurança – quanto por diminuição na 
qualidade de vida. Os danos sociais são 
causa, pois, de indenização punitiva por 
dolo ou culpa grave, especialmente, repe-
timos, se atos que reduzem as condições 
coletivas de segurança, e de indenização 
dissuasória, se atos em geral da pessoa 
jurídica, que trazem uma diminuição do 
índice de qualidade de vida da população.

O dano social é, portanto, uma nova espécie de 
dano reparável, que não se confunde com os danos 
materiais, morais e estéticos, e que decorre de com-
portamentos socialmente reprováveis, que diminuem 

o nível social de tranquilidade. De igual forma, dano 
social não é sinônimo de dano moral coletivo.

Alguns exemplos dados por Junqueira de Azeve-
do: o pedestre que joga papel no chão, o passageiro 
que atende ao celular no avião, o pai que solta balão 
com seu filho. Tais condutas socialmente reprováveis 
podem gerar danos como o entupimento de bueiros 
em dias de chuva, problemas de comunicação do 
avião causando um acidente aéreo, o incêndio de 
casas ou de florestas por conta da queda do balão etc.

A indenização por danos sociais tem caráter puni-
tivo. Diante da prática dessas condutas socialmente 
reprováveis, o juiz deverá condenar o agente a pagar 
uma indenização de caráter punitivo, dissuasório ou 
didático, a título de dano social.

O valor da indenização é destinado à coletividade 
(e não à “vítima” imediata). Conforme explica Flávio 
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Tartuce, os danos sociais são difusos e a sua indeni-
zação deve ser destinada não para a vítima, mas sim 
para um fundo de proteção ao consumidor, ao meio 
ambiente etc., ou mesmo para uma instituição de cari-
dade, a critério do juiz.

Os danos sociais representam a aplicação da fun-
ção social da responsabilidade civil. Ricardo Pereira 
cita alguns casos práticos. Um deles é a decisão do 
TRT-2ª Região (processo 2007-2288), que condenou 
o Sindicato dos Metroviários de São Paulo e a Cia 
do Metrô a pagarem 450 cestas básicas a entidades 
beneficentes por terem realizado uma greve abusiva 
que causou prejuízo à coletividade.

Outro exemplo foi o caso de uma fraude ocorrida 
em um sistema de loterias, no Rio Grande do Sul, cha-
mado de “Toto Bola”. Ficou constatado que a loteria 
seria fraudulenta, retirando do consumidor as chances 
de vencer. Nesse episódio, o TJ/RS, no Recurso Cível 
71001281054, DJ 18/07/2007, determinou indeniza-
ção a título de dano social para o Fundo de Proteção 
aos Consumidores. Veja a ementa do julgado:

(...) 1. Não há que se falar em perda de 
uma chance, diante da remota possibili-
dade de ganho em um sistema de lote-
rias. Danos materiais consistentes apenas 
no valor das cartelas comprovadamente 
adquiridas, sem reais chances de êxito.

2. Ausência de danos morais puros, que se 
caracterizam pela presença da dor física ou 
sofrimento moral, situações de angústia, 
forte estresse, grave desconforto, exposição 
à situação de vexame, vulnerabilidade ou 
outra ofensa a direitos da personalidade.

3. Presença de fraude, porém, que não 
pode passar em branco. Além de possí-
veis respostas na esfera do direito penal 
e administrativo, o direito civil também 
pode contribuir para orientar os atores 
sociais no sentido de evitar determinadas 
condutas, mediante a punição econômica 
de quem age em desacordo com padrões 
mínimos exigidos pela ética das relações 
sociais e econômicas. Trata-se da função 
punitiva e dissuasória que a responsabilida-
de civil pode, excepcionalmente, assumir, 
ao lado de sua clássica função reparatória/
compensatória. “O Direito deve ser mais 
esperto do que o torto”, frustrando as inde-
vidas expectativas de lucro ilícito, à custa 
dos consumidores de boa-fé.

4. Considerando, porém, que os danos 
verificados são mais sociais do que pro-
priamente individuais, não é razoável que 
haja uma apropriação particular de tais 
valores, evitando-se a disfunção alhures 
denominada de overcompensantion. Nes-
se caso, cabível a destinação do numerário 
para o Fundo de Defesa de Direitos Difu-
sos, criado pela Lei n. 7.347/85, e aplicável 
também aos danos coletivos de consumo, 
nos termos do art. 100, parágrafo único, do 
CDC. Tratando-se de dano social ocorrido 
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, 
a condenação deverá reverter para o fundo 
gaúcho de defesa do consumidor. (...)

(TJRS – Recurso Cível 71001281054 – 
Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais – Rel. Des. Ricardo Torres 
Hermann – j. 12.07.2007).

Na V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ foi 
aprovado um enunciado reconhecendo a existência 
dos danos sociais:

Enunciado 455: A expressão “dano” no 
art. 944 abrange não só os danos indivi-
duais, materiais ou imateriais, mas tam-
bém os danos sociais, difusos, coletivos 
e individuais homogêneos a serem recla-
mados pelos legitimados para propor 
ações coletivas.

Discute-se se em uma ação individual por danos 
morais, o juiz ou Tribunal pode, de ofício, condenar 
o autor do ilícito a indenizar a coletividade por danos 
sociais. O STJ entende que não.

Para que haja condenação por dano social, é 
indispensável que haja pedido expresso, sob pena 
de violar os princípios da demanda, da inércia e, 
fundamentalmente, da adstrição/congruência, o 
qual exige a correlação entre o pedido e o provi-
mento judicial a ser exarado pelo Poder Judiciário.

No caso concreto enfrentando pelo SJT, em uma 
ação individual houve condenação do réu ao paga-
mento de indenização por danos sociais em favor de 
terceiro estranho à lide, sem que houvesse pedido 
nesse sentido ou sem que essa questão fosse levada a 
juízo por qualquer das partes.

O STJ entendeu que a decisão condenatória 
extrapolou os limites objetivos e subjetivos da 
demanda, uma vez que conferiu provimento jurisdi-
cional diverso daquele requerido na petição inicial, 
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beneficiando terceiro alheio à relação jurídica pro-
cessual posta em juízo(132).

Mesmo se o autor tivesse pedido a condenação por 
danos sociais não seria possível seu deferimento, pois 
esbarraria na ausência de legitimidade para postulá-lo. 

(132) STJ. 2ª Seção. Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 12.11.2014 (recurso repetitivo) (Info 
552). 

Isso porque, na visão do STJ, a condenação por danos 
sociais somente pode ocorrer em demandas coletivas 
e, portanto, apenas os legitimados para a propositura 
de ações coletivas poderiam pleitear danos sociais. 
Em suma, não é possível discutir danos sociais em 
ação individual.

DARWINISMO NORMATIVO

A expressão foi cunhada pelo jurista francês Alain 
Supiot. Segundo ele, “darwinismo normativo” pode 
ser entendido como uma seleção natural de regras 
para satisfazer interesses do capitalismo e, desta for-
ma, fortalecer a desconstrução de direitos sociais e do 
trabalho. Desse modo, o fenômeno do “darwinismo 
normativo” determina a sobrevivência, apenas, das 
normas mais adequadas aos interesses e exigências 
dos investidores internacionais. Em outras palavras, 
o mercado de um determinado local, para sobreviver, 
deve fazer com que suas normas se adaptem às exi-
gências mercadológicas.

É o uso do direito como estratégia adaptativa. 
Converte-se o direito em produto ou mercadoria, 
ou seja, um mercado de produtos legislativos. O 
autor destaca especialmente que “a fim de ajudar 
os consumidores do direito a fazerem sua escolha 
no mercado de normas”, o Banco Mundial publica 
anualmente uma avaliação dos direitos nacionais 
que tem por referência sua eficiência econômica em 
parte consagrada aos “entraves” que o direito do 
trabalho representa em cada país.

Alain Supiot, a propósito, publicou um artigo inti-
tulado “O direito do trabalho ao desbarato no mer-
cado das normas”, pelo qual se passa a ideia de que 
o conceito de mercado total é utilizado para realçar 
a hipótese de que a livre concorrência que se deveria 
fundar sobre o direito é ela agora que funda o próprio 
direito. Daqui resulta um darwinismo normativo que 

o autor equaciona, sugerindo a existência de um mer-
cado de produtos legislativos, o qual está a conduzir 
à eliminação progressiva dos sistemas normativos 
menos aptos para satisfazer as necessidades financei-
ras dos investidores, e, nessa medida, a conduzir à 
eliminação do direito do trabalho.

Em Portugal, João Leal Amado observa que a 
concorrência entre trabalhadores à escala univer-
sal, a competitividade das empresas, as desloca-
lizações, dentre outros fenômenos têm concorrido 
para o surgimento do designado “mercado dos 
produtos legislativos”.

Na mesma linha das ideias de Supiot, Leal Ama-
do sublinha que a mercantilização dos ordenamentos 
jurídico-laborais nacionais coloca-os em concorrên-
cia sob a égide dos mercados financeiros que impul-
sionam a desregulamentação das legislações laborais 
concebidas agora como fatores de competitividade. 
Segundo ele, o isomorfismo entre o princípio do mer-
cado e os princípios orientadores da legislação labo-
ral conduz assim “ao triunfo das leis do mercado” e 
à consagração do mercado das leis.

Neste sentido, arremata citando Alain Supiot, para 
quem a globalização capitalista representou tanto o 
triunfo das leis do mercado como a consagração do 
mercado das leis. E, algo ironicamente, a crise dos 
mercados financeiros só parece ter vindo acentuar 
esta tendência para o “darwinismo normativo” em 
matéria laboral.

DÉPEÇAGE

Dépeçage é palavra de origem francesa que sig-
nifica fracionamento, despedaçamento ou desmem-
bramento de algo. No direito, a expressão designa as 
leis de diferentes ordenamentos jurídicos podem ser 
aplicadas ao mesmo caso ou situação.

No direito do trabalho, o dépeçage consiste na possi-
bilidade de fracionamento do contrato internacional de 
trabalho, para fins de determinação da lei de regência, 
aplicando-se isoladamente a norma de cada país em que 
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prestado o serviço. Seria um lex loci executionis pleno, 
isolando-se cada um dos períodos e locais trabalhados.(133)

Desse modo, poderia uma determinada parte do 
contrato submeter-se à legislação de um país e outra à 
lei de um outro Estado.

O dépeçage está consagrado na Convenção de 
Roma de 1980 (art. 3, item 1(134)e na Convenção do 
México de 1994 (artigo 7º (135), mas não são aplicáveis 

(133)  BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Fracionamento do contrato de trabalho e split salary: Novas figuras contra-
tuais surgidas em decorrência da globalização. Disponível em: <www.ambitojuridico.com.br>. Acesso em: 21.11.2018.
(134)  Artigo 3. Item 1. O contrato de trabalho rege-se pela lei escolhida pelas Partes. Esta escolha deve ser expressa 
ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa. Mediante esta escolha, 
as Partes podem designar a lei aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato [...].
(135)  Artigo 7. O contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo das partes sobre esta escolha deve 
ser expresso ou, em caso de inexistência de acordo expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das 
partes e das cláusulas contratuais, consideradas em seu conjunto. Essa escolha poderá referir-se à totalidade ou a 
uma parte do mesmo.
(136)  BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Fracionamento do contrato de trabalho e split salary: Novas figuras contra-
tuais surgidas em decorrência da globalização. Disponível em: <www.ambitojuridico.com.br>. Acesso em: 21.11.2018.
(137)  LEITE, Jorge. Direito do Trabalho na crise. Temas de Direito do Trabalho. Coimbra, 1990. p. 41.
(138)  FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Deslocalização internacional e interna. In: Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região, Belém, v. 91, 2013. p. 39-47.

ao Brasil. A primeira por ser restrita à Europa e a 
segunda por não ter sido ratificada.

De todo modo, alerta Boucinhas que a falta de lei 
expressa admitindo esta possibilidade, não consti-
tui obstáculo à adoção desta prática no Brasil. Em 
se tratando de cláusulas não referentes à questões de 
ordem pública, é plenamente possível a fixação desa-
regra apenas por norma contratual.(136)

DESLABORIZAÇÃO

Por deslaborização ou fuga do direito do trabalho 
entende-se a transformação de potenciais relações de 
trabalho em relações de serviço autônomo, ou seja, 
sem a tutela da legislação trabalhista clássica.(137)

Atualmente, é importante dizer, que se assiste a um 
fenômeno de fuga do direito do trabalho, tanto por par-
te das empresas, como por parte dos trabalhadores que, 

simbolicamente, preferem se dizer autônomos, em 
razão da carga simbólica que essa palavra representa 
e da falsa sensação de liberdade que passa. Portanto, 
atualmente – e, já a algum tempo – , há uma deslabo-
rização de relações do trabalho clássicas, ou seja, um 
fenômeno de “deslaborização” do vínculo contratual 
empregatício.

DESCANSO HEBDOMADÁRIO

Na antiguidade, o hebdomadário era aquele que, nos 
mosteiros e nos cabidos dos cônegos, possuía um ofí-
cio litúrgico por semana, como, por exemplo, celebrar a 
missa comunitária, fazer as leituras canônicas etc.

Atualmente, o adjetivo hebdomadário se refere a 
algo relativo a semana, ou seja, semanal ou que se 
renova a cada semana.

No direito do trabalho, o descanso semanal remu-
nerado é comumente chamado na doutrina de des-
canso hebdomadário.

DESLOCALIZAÇÃO

Chama-se deslocalização o fenômeno que ocorre 
quando uma empresa situada em determinado país 
resolve transferir-se total ou parcialmente para outro, 
geralmente buscando saída para barreiras comerciais 
e/ou para redução de custos (transportes mais fáceis, 

salários menores, redução de carga tributária, con-
cessão de subsídios, encargos sociais mais reduzidos 
etc.). É a deslocalização internacional. Geralmente, 
são os países chamados emergentes os principais 
receptores dos deslocalizados.(138)
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Pode ocorrer também a deslocalização interna. 
Embora a legislação trabalhista heterônoma seja a 
mesma em todo o território nacional, é cediço que a 
legislação autônoma, oriunda de acordos e conven-
ções coletivas de trabalho, muitas vezes estabele-
cem condições de trabalho diferentes a depender da 
região do país.

Pode acontecer que, com a deslocalização inter-
na ou internacional, ocorra, também, a relocalização 
dos antigos empregados. Basta que a empresa deslo-
calizada negocie coletivamente com os trabalhadores 
da nova localidade e, em seguida, transfira emprega-
dos antigos para a nova localidade.

Direito do trabalho líquido ou derretimento do 
direito do trabalho

O sociólogo Zygmunt Bauman cunhou o termo 
modernidade líquida para descrever a sociedade 
pós-moderna, caracterizada pelo individualismo, a 
fluidez e a efemeridade das relações. Segundo o pen-
sador, nós vivemos em tempos líquidos, nos quais 
nada foi feito para durar.

Afirma o pensador que a modernidade imediata é 
“líquida” e “veloz”, mais dinâmica que a moderni-
dade “sólida” que suplantou. A modernidade líquida 
seria “um mundo repleto de sinais confusos, propen-
so a mudar com rapidez e de forma imprevisível”.(139)

Escolheu a metáfora do “líquido” ou da fluidez 
como o principal aspecto do estado dessas mudan-
ças. Um líquido sofre constante mudança e não 
conserva sua forma por muito tempo, assim como 
a sociedade atual. As formas de vida contemporâ-
nea, segundo o sociólogo polonês, se assemelham 
pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter 
a mesma identidade por muito tempo, o que reforça 
um estado temporário e frágil das relações sociais.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, Bauman 
declarou: “escolhi chamar de ‘modernidade líquida’ a 
crescente convicção de que a mudança é a única coisa 
permanente e a incerteza a única certeza”(140). Bauman 

(139)  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
(140)  Disponível em: <https://www.clarin.com/filosofia/zygmunt-bauman-certeza-incertidumbre_0_SJEv1YunD-
ml.html>. Acesso em: 22.11.2018.
(141)  CASTELO, Jorge Pinheiro. O direito do trabalho líquido: o negociado sobre o legislado, a terceirização e o con-
trato de curto prazo na sociedade da modernidade líquida. São Paulo: LTr, 2017. p. 54.
(142)  Idem. Ibidem.

entende a crise como sendo um tempo em que o 
velho já se foi, mas o novo ainda não tem forma.

Transpondo a ideia para o direito do trabalho, 
pode-se dizer que este também vive sua era de liqui-
dez, de precariedade – no sentido de efemeridade e 
duração dos contratos –, de fluidez e rotatividade. Ao 
contrário do direito do trabalho clássico, o direito do 
trabalho pós-moderno passa a prever contratos de 
trabalhos efêmeros, marcados pela nota da tempora-
lidade e flexibilidade.

O direito do trabalho, já faz um tempo, tem pas-
sado por um processo de fusão, ou seja, passagem 
de seu estado sólido para o estado líquido. Há um 
derretimento do direito do trabalho clássico. É jus-
tamente isso que faz a flexibilização. Isso quando 
não ocorre o processo de sublimação do direito do 
trabalho, que é a passagem direta do estado sólido 
(regulamentação clássica) para o estado gasoso (des-
regulamentação). Nesse último caso, há verdadeira 
desregulamentação ou desaparecimento da norma. 
Pode-se falar ainda em vaporização do direito do 
trabalho, que é a passagem do estado líquido (norma 
flexível) para o estado gasoso (desregulamentação).

Ao escrever sobre o direito do trabalho líquido, 
Jorge Pinheiro Castelo afirma que ele se pauta em 
“menores regras e, acima de tudo, um mercado de 
trabalho flexível, ou seja, um direito do trabalho 
líquido é descompromissado, normatizado para 
garantir a desregulamentação e os contratos de 
curto prazo, precários, temporários, intermitentes 
e terceirizados”(141). E, prossegue: “a flexibilidade e 
a volatilidade são os slogans da pós-modernidade 
líquida, do capitalismo líquido e do direito do traba-
lho líquido. A flexibilidade e a volatilidade anunciam 
empregos e contratos sem segurança, sem compro-
missos ou benefícios, oferecem apenas contratos a 
prazo fixo ou renováveis. Esse é o Direito do Traba-
lho Líquido da Pós-Modernidade Líquida, do Capi-
talismo Líquido e da empresa camaleônica. Na falta 
de segurança de longo prazo, a ‘satisfação instantâ-
nea’ aparenta ser uma estratégia razoável”.(142)
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DISGORGEMENT(143)

(143)  Comentários ao verbete extraídos de: ROSENVALD, Nelson. Direito civil em movimento: desafios contempo-
râneos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 218-219.

Imagine duas situações: a) um desses periódicos 
de “fofocas” ofende a honra ou a vida privada de 
uma celebridade; b) uma empresa utiliza uma mar-
ca famosa em sua publicidade sem pedir a autoriza-
ção da titular da propriedade imaterial. No plano do 
direito positivo, pelo olhar da responsabilidade civil, 
a resposta será a condenação do infrator pelos danos 
patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela víti-
ma. Vale dizer, o teto da reparação será o prejuízo 
experimentado pelo ofendido em sua órbita econô-
mica e existencial, conforme preconiza o artigo 944 
do Código Civil. Mais do que isso, haveria locupleta-
mento indevido da vítima. Contudo, nos dois casos o 
ofensor obteve ganhos financeiros que extrapolaram 
sobremaneira o valor dos danos experimentados pelo 
autor da demanda. Portanto, a técnica ressarcitória 
é capaz de reequilibrar o patrimônio da vítima sem, 
contudo, exercer qualquer função de desestímulo 
perante o réu, que lucrou 100 ilicitamente e pagará 
20, ao final de um longo processo.

Ultimamente, a common law vem trabalhando 
intensamente questões como essa, valendo-se do 
remédio dos restitutionary damages. Ou seja, tal 
qual no Brasil, enquanto os compensatory damages 
abrangem os já conhecidos pecuniary damages e 
non-pecuniary damages, tendo como recorte o cote-
jo entre a situação pessoal da vítima antes e depois 
do fato danoso (teoria da diferença, art. 402 CC); 
o remédio restituitório é viabilizado pela técnica do 
disgorgement, oferecendo uma overcompensation, 
pois haverá a devolução de todos os valores efetiva-
mente obtidos pelo autor do delito em razão do des-
frute antijurídico de situações jurídicas alheias.

Percebam, não estou aqui discutindo as funções 
da responsabilidade civil, pois tanto o ressarci-
mento de prejuízos como o disgorgement possuem 
a mesma finalidade de contenção de danos. O que 
avulta nessa discussão são as formas de efetivação 
da tutela reparatória. No Brasil, ela é prestada de 
duas formas: reparação em espécie (in natura) ou 
o ressarcimento equivalente ao valor pecuniário 
da lesão, sem que se leve em consideração em 
que medida a alteração econômica beneficiou o 
lesante (art. 948, CC). A seu turno, a restituição de 
lucros ilícitos será uma terceira forma da repara-
ção de danos – restaurando o equilíbrio patrimonial 

rompido pela lesão de uma forma mais efetiva que 
o ressarcimento – em hipóteses como as que veicu-
lei no primeiro parágrafo desse texto. Em síntese, 
o que muda é a tutela de direito material, pois, ao  
observar a passagem da riqueza de uma esfera patri-
monial para outra, o disgorgement é mais adequado 
para atender ao objetivo de materialização de uma 
reparação integral, somado a uma óbvia eficácia pre-
ventiva de novos ilícitos, desencorajando a prática 
ou a reiteração de tais infrações, seja por parte do 
agente, como de outros players do mercado. Há tam-
bém aqui uma questão de racionalidade econômica: 
o custo-benefício do esquema de ressarcimento esti-
mula esse tipo de comportamento oportunista.

É certo que, quando surge um problema de restitui-
ção do lucro obtido pelo autor da violação de um direi-
to alheio, do ponto de vista metodológico, a solução 
não estaria no interno do sistema da responsabilidade 
extracontratual, mas no modelo jurídico do enriqueci-
mento sem causa. Contudo, tal como ocorre na com-
mon law, pode-se remeter à escolha do legislador uma 
alteração da fisionomia sistemática da responsabilida-
de civil, já que a ação de enriquecimento sem causa 
é subsidiária no ordenamento civil. Só assim, haverá 
uma justificativa legítima para que a vítima receba um 
plus ao mero ressarcimento dos danos.

Portanto, se o que se quer no nosso sistema jurí-
dico é conceder uma função preventiva à responsa-
bilidade civil, existem dois caminhos. Pelo viés da 
contenção de comportamentos, há de se aplicar os 
punitive damages (com função punitiva e preventi-
va). Porém, se o objetivo for a contenção de danos 
já consumados, a sanção reparatória poderá exer-
citar essa finalidade inibitória de novos ilícitos nos 
casos em que se aparte da técnica ressarcitória e  se 
aproprie da via restituitória, superando o objetivo de 
mera neutralização de danos para avançar nos lucros 
ilícitos, exercitando o papel de desestímulo de con-
dutas antijurídicas, sem que para isso recorra à tão 
criticada função punitiva da responsabilidade civil.

Se o leitor teve a curiosidade de procurar no dicio-
nário o significado do verbo disgorge, terá certa 
repulsa com o equivalente no vernáculo. Mas é isso 
mesmo, o ofensor irá vomitar, expelir os lucros obti-
dos indevidamente.
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DISPENSA COLETIVA E DISPENSA PLÚRIMA

(144)  TST-RODC-2004700-91.2009.5.02.0000 Data de Julgamento: 14.11.2011, Relatora Ministra: Kátia Magalhães 
Arruda, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 16.12.2011.
(145)  GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: Método, 2014. p. 108.

O art. 477-A da CLT, incluído pela Reforma Traba-
lhista, estabelece que “as dispensas imotivadas indivi-
duais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos 
os fins [...]”. Se se equiparam, é porque não possuem a 
mesma natureza, apenas houve uma equiparação for-
mal pela via legislativa, a fim de dispensar a necessi-
dade de autorização prévia de entidade sindical ou de 
celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho para a efetivação da dispensa.

Antes da reforma trabalhista, a jurisprudência do 
TST entendia, a partir do leading case da Embra-
er (TST-RODC-30900-12.2009.5.15.0000), que a 
dispensa coletiva, por ser uma questão grupal, mas-
siva, comunitária, inerente aos poderes da negocia-
ção coletiva trabalhista, exige, pela Constituição 
da República, em seu art. 8º, III e VI, a necessária 
participação do Sindicato.

Argumentava-se que não há proibição de despedida 
coletiva, principalmente em casos em que não há mais 
condições de trabalho na empresa. No entanto, devem 
ser observados os princípios previstos na Constituição 
Federal, da dignidade da pessoa humana, do valor social 
do trabalho e da função social da empresa, previstos nos 
artigos 1º, III e IV, e 170, caput e III, da CF; da democra-
cia na relação trabalho capital e da negociação coletiva 
para solução dos conflitos coletivos, (arts. 7º, XXVI, 8º, 
III e VI, e 10 e 11 da CF), bem como as Convenções 
Internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, nas Reco-
mendações 98, ns. 135 e 154, e, finalmente, o princípio 
do direito à informação previsto na Recomendação 
n. 163, da OIT, e no artigo 5º, XIV, da CF.(144)

Fato é que são coisas distintas. A legislação tra-
balhista não traz o conceito de dispensa coletiva, 
tampouco de dispensa plúrima. Mas, doutrina e 
jurisprudência já se manifestaram a respeito, na ten-
tativa de traçar algumas diferenças entre elas.

A dispensa coletiva se caracteriza quando há a 
despedida de empregados de uma mesma empresa, 
de uma única vez ou em curto lapso temporal, tendo 
como motivo justificador uma única causa, seja ela 
de natureza econômica, tecnológica ou estrutural da 
empresa. O critério numérico – nominal ou percen-
tual – é irrelevante, pois, como se verá, pode haver 
a dispensa plúrima em número maior que a dispensa 
coletiva. Na dispensa coletiva não pode haver a subs-
tituição dos empregados despedidos.

Por sua vez, a dispensa plúrima se dá quando 
ocorre, ao mesmo tempo, uma série de despedidas 
singulares, por motivo relativo à conduta individu-
alizada de cada um dos empregados dispensados. 
Nesse caso, nada impede que haja a contratação de 
substitutos.

Mas, como dito, fica superado, portanto, o entendi-
mento da Seção de Dissídios Coletivos do TST, pelo 
qual a exigência de prévia negociação coletiva para 
a dispensa em massa é requisito essencial à e ficácia 
do ato empresarial (TST-SDC, Processo n. 309/2009-
000-15-00.4, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 
j. 10.08.2009).

DESREGULAMENTAÇÃO

A flexibilização é entendida como forma de ame-
nizar o rigor ou a rigidez de certas normas jurídicas 
de Direito do Trabalho. Já a desregulamentação se 
refere ao fenômeno de suprimir determinadas nor-
mas jurídicas, principalmente estatais, pertinentes 
à regulação das relações de trabalho, passando os 

próprios atores sociais a estabelecer a regra aplicá-
vel. Nesse sentido, fala-se em desregulamentação 
negociada do Direito do Trabalho.(145)

Ver *Flexibilização
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DESVIO DO NEXO CRONOLÓGICO E DESVIO DO NEXO TOPOGRÁFICO

(146)  FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

Segundo o art. 21, inciso IV, alínea “d”, da Lei 
n. 8.213/91, que disciplina os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, equiparam-se ao acidente do 
trabalho, para efeitos desta Lei, o acidente sofrido 
pelo segurado ainda que fora do local e horário de 
trabalho, no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o 
meio de locomoção, inclusive veículo de proprieda-
de do segurado.

Para que seja configurado o acidente equiparado, 
é preciso que se observe se o tempo de deslocamento 
foi o usual (nexo cronológico) e se o trajeto foi o 
habitual (nexo topográfico). Ou seja, se o tempo do 
deslocamento fugir do usual (desvio do nexo crono-
lógico) ou se o trajeto habitual (desvio do nexo topo-
gráfico) for alterado substancialmente, por caminhos 
que não costuma percorrer, resta descaracterizada a 
relação de causalidade do acidente com o trabalho.

DEVER DE ACOMODAÇÃO OU ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL

Dever de acomodação ou adaptação razoável é 
uma obrigação imposta ao empregador para por fim 
a qualquer situação de discriminação baseada em 
deficiência, religião, idade ou qualquer outro moti-
vo. Assim, empregadores devem achar uma solução 
para propiciar aos empregados o exercício integral 
de seus direitos.

Como exemplos, pode-se mencionar o dever 
de adaptação da estação de trabalho para as limi-
tações funcionais do empregado; garantia de day 
off nos feriados religiosos; garantia de ferramentas 
de ensino adequadas para alunos desabilitados ou 

com comportamentos desordenados; modificação 
do menu para pessoas com dietas restritivas, dentre 
outras situações.

Mas, não há obrigação de acomodar nos casos de 
“undue hardship”, ou seja, nos casos de dificuldade 
indevida, como por exemplo quando o custo é muito 
alto para uma empresa absorver; quando a acomo-
dação interfere substancialmente no funcionamento 
adequado da organização ou, ainda, quando prejudi-
ca significativamente a segurança alheia ou infringe 
os direitos dos outros.

DIAMANTE ÉTICO

A expressão é do jurista Joaquín Herrera Flores 
que, na tentativa de explicar os direitos humanos, faz 
uma metáfora com a figura geométrica de um diaman-
te. Segundo o autor, a partir da figura de um diamante 
pode-se afirmar a indiscutível interdependência entre 
os múltiplos componentes que definem os direitos 
humanos no mundo contemporâneo. Com o diamante 
ético, o autor lança uma aposta: os direitos humanos 
vistos em sua real complexidade constituem o marco 
para construir uma ética que tenha como horizonte a 
consecução das condições para que “todas e todos” 
(indivíduos, culturas e formas de vida) possam levar 
à prática sua concepção da dignidade humana.(146)

Flávia Piovesan, ao prefaciar a obra do citado autor, 
explica que é na composição de um “diamante ético” 
multifacetado que os direitos humanos são revisitados 
como marco pedagógico e de ação. Na voz das dis-
tintas e diversas lutas pela dignidade humana, com a 
força catalisadora de reunir múltiplos componentes, 
os direitos humanos surgem como tema plural, híbri-
do e impuro, sob as marcas de práticas interculturais.

Segundo ela, a partir do diamante ético se repu-
dia o universalismo abstrato, que tem no mínimo éti-
co um ponto de partida e não de chegada. Emerge, 
assim, o universalismo pluralista e não etnocêntrico, 
de contrastes, de mesclas, de entrecruzamentos.
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DIREITO À DESCONEXÃO

(147)  OLIVEIRA, Christiana D’arc Damasceno. Direito à desconexão do trabalhador: repercussões no atual contexto 
trabalhista. In: Revista LTr, v. 74, São Paulo: LTr, 2010. p. 1180-1188.
(148)  AMADO, João Leal. Contrato de trabalho: noções básicas. Coimbra: Coimbra Editora, 2015. p. 144.

Em termos gerais pode-se dizer que o direito à 
desconexão é um direito ao não trabalho. É o direi-
to ao ócio. Mas, não só. É o direito ao não trabalho 
somado à prerrogativa de se desconectar do trabalho, 
principalmente no contexto de novas tecnologias, ou 
seja, de desligar-se do trabalho sem possibilidade de 
ser molestado com preocupações e responsabilidades 
laborais.

Para Christiana D’arc Damasceno Oliveira, o 
direito à desconexão consiste na prerrogativa titu-
larizada pelo trabalhador de não sofrer ingerências, 
de não ser solicitado ou contatado por seu emprega-
dor durante períodos destinados ao repouso diário, 
semanal ou anual, por meio das tecnologias existen-
tes, tais como: black-berry, palm, pager, fax, celular, 
computador e laptop.(147)

DIREITO À MENTIRA

Debate-se em doutrina se o empregado, na fase 
pré-contratual da relação de trabalho, possui o direito 
à mentira quando perguntado sobre dados sensíveis 
que não guardam relação alguma com as funções a 
serem desempenhadas.

João Leal Amado defende que, em nome da pre-
servação da reserva da vida privada e da prevenção 
de práticas discriminatórias, deve-se reconhecer ao 
candidato a emprego um direito à mentira, se e quan-
do confrontado com semelhantes questões ilegíti-
mas. Ele assim leciona:

Com efeito, só por uma indesculpável 
ingenuidade se ignorará que o silêncio, 
nestes casos, comprometerá irremedia-
velmente as hipóteses de emprego do 
candidato. O empregador pergunta, o 
candidato cala, o emprego esfuma-se... 
Julga-se, pois, que, neste tipo de casos, 
o único meio susceptível de preservar a 
possibilidade de acesso ao emprego e de 
prevenir práticas discriminatórias con-
siste em o trabalhador não se calar, antes 
dando ao empregador a resposta que ache 
que este pretende ouvir (e assim, even-
tualmente, mentindo). Prática contrária à 
boa-fé? Comportamento doloso do candi-
dato? Penso que não. A boa-fé não man-
da responder com verdade a quem coloca 
questões ilegítimas e impertinentes. E o 
dolo na negociação não revelará em sede 

anulatória, pois incide sobre aspectos que 
o próprio ordenamento jurídico considera 
não poderem relevar na decisão de con-
tratar ou não.(148)

Fato é que o candidato ao emprego deve informar o 
empregador sobre aspectos relevantes para a prestação 
da atividade laboral. Em outros termos, se o empre-
gador formular questões sensíveis acerca de aspectos 
irrelevantes ao emprego, poderá o empregado não 
prestar essas informações e, inclusive, reagir ativa-
mente por meio da mentira.

A propósito, o art. 8º do Estatuto dos Trabalhado-
res da Alemanha proíbe ao empregador, para efeitos 
de contratação, assim como no desenvolvimento da 
relação de trabalho, fazer indagações, também por 
meio de terceiros, sobre as opiniões políticas, reli-
giosas ou sindicais do trabalhador, bem como sobre 
fatos não relevantes à valoração de uma aptidão 
profissional.

Assim, em determinadas situações o trabalhador não 
tem o dever de informar o empregador dados sensíveis, 
tais como sua opção sexual, sua religião ou orientação 
política, por exemplo. Isso porque não pode o empre-
gador, legitimamente, exigir e esperar receber do tra-
balhador, no decurso das negociações de um contrato 
de trabalho, dados que não possuam pertinência com 
a futura função a ser desempenhada pelo empregado. 
Portanto, se o empregador colocar perguntas ilegítimas 
ao trabalhador, como pode este mentir, como forma de 
exercício do direito de resistência.
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DIREITO À OCUPAÇÃO EFETIVA

(149)  CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Direito ao esquecimento. Disponível em: <https://www.dizerodireito.
com.br/ 2013/11/direito-ao-esquecimento.html>. Acesso em: 22.11.2018.
(150)  MOLINA, André Araújo; HIGA, Flávio da Costa. Direito ao esquecimento nas relações de trabalho. In: Revista de 
Direito do Trabalho. vol. 195, nov. 2018, p. 63-109.
(151)  Idem. Ibidem.

Consta do feixe de direitos e deveres do contrato 
de trabalho a obrigação do empregador em não dar 
lugar à existência de uma situação de inatividade por 
parte do trabalhador. É o contrário de ócio forçado ou 
da inação. Assim, além dos salários, o empregador 
deve efetivamente fornecer o trabalho efetivo.

A propósito, configura ato ilícito e abuso de poder 
por parte do empregador, a privação do trabalhador 
à ocupação efetiva, pois isso caracteriza o chamado 
contrato de inação.

DIREITO AO ESQUECIMENTO

É direito fundamental de qualquer indivíduo o 
“direito ao esquecimento”, também chamado de 
“direito de ser deixado em paz”, alcunhado no direi-
to norte-americano de “the right to be let alone” ou 
“right to be forgotten”.

Conceitualmente, o direito ao esquecimento é o 
direito que possui um indivíduo de não permitir que 
um fato, ainda que verídico, ocorrido em determina-
do momento de sua vida, seja exposto ao público em 
geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos.(149)

A propósito, na VI Jornada de Direito Civil do 
CJF/STJ, foi aprovado o Enunciado n. 531, defen-
dendo a existência do direito ao esquecimento como 
uma expressão da dignidade da pessoa humana, cujo 
teor é o seguinte: “A tutela da dignidade da pessoa 
humana na sociedade da informação inclui o direito 
ao esquecimento”.

Segundo o STF, o direito ao esquecimento, a des-
peito de inúmeras vozes contrárias, também encontra 
respaldo na seara penal, enquadrando-se como direito 
fundamental implícito, corolário da vedação à ado-
ção de pena de caráter perpétuo e dos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade, da pro-
porcionalidade e da razoabilidade (HC n. 110.191/
RJ, DJe 6.5.13 e HC n. 118.977/DF).

Mas, o direito ao esquecimento deve ser conci-
liado com o direito à informação. A jurisprudência 
entende que se ainda existe um interesse público atu-
al na divulgação daquela informação, deve ela pre-
valecer. São os casos que envolvam fatos de grande 
relevância histórica.

O conceito também se aplica ao direito do trabalho 
quando, por exemplo, se preocupa com as anotações 
desabonadoras na CTPS do empregado, justamente 
porque a anotação teria natureza permanente, insus-
cetível de superação com o decurso do tempo, pratica-
mente impossibilitando a reinserção do trabalhador no 
mercado de trabalho e ofendendo o núcleo essencial 
do direito fundamental ao esquecimento.(150)

Sobre o tema, André Araújo Molina e Flávio da 
Costa Higa concluem, em relação ao direito ao esque-
cimento nas relações de trabalho, “que é legítima e 
afinada com o sistema jurídico brasileiro a admissão 
de que a empregadora tem o direito de buscar infor-
mações sobre fatos – atuais, verdadeiros e contextua-
lizados ao objeto do contrato – em relação ao traba-
lhador, na medida em que o direito ao esquecimento 
deste deve ser ponderado com o direito de informação 
da sociedade, em geral, e da empregadora, em especí-
fico, sem que um direito fundamental prevaleça sobre 
o outro, apriorística e abstratamente”.(151)

DIREITO DO TRABALHO DE EXCEÇÃO OU DIREITO DO TRABALHO DE CRISE

Em regra, o direito do trabalho, fruto do chamado 
Estado-Providência, é um direito promocional e social, 

que preza pela melhoria das condições de pactuação 
da força de trabalho e pela distribuição de renda.


