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RESUMO: O presente trabalho apresenta estudo voltado para os danos morais 
coletivos, especialmente para a análise da tutela conferida pelo ordenamento 
jurídico brasileiro a essas hipóteses de danos. Ocorrida a lesão à direitos ou 
interesses jurídicos transindividuais, de natureza imaterial, a legislação 
específica prevê a imposição de uma condenação pecuniária ao ofensor. A 
pesquisa problematiza a tutela jurídica conferida a essa espécie de danos, 
correlacionando-a com a perspectiva funcional da responsabilização civil. Nesse 
desiderato, o trabalho estrutura-se com base em uma pesquisa bibliográfica de 
obras brasileiras e estrangeiras, no que diz respeito à perspectiva teórica. O 
dano extrapatrimonial constitui categoria jurídica cujo conceito possui contornos 
vagos e imprecisos, ora sendo correlacionado a sentimentos como dor, tristeza 
ou mágoa, ora sendo vinculado a lesões que violam a dignidade da pessoa 
humana, assim como violações a interesses jurídicos de índole existencial. A 
responsabilização civil pela ocorrência de danos morais, concretiza-se com a 
imposição de uma indenização, que em verdade constitui-se em compensação 
à vítima pelas lesões causadas, assumindo uma função precipuamente 
reparatória. Em face do constante processo de complexificação das relações 
sociais, novas hipóteses de ocorrência de danos surgem, especialmente aquelas 
que atingem direitos e interesses jurídicos de uma coletividade, exigindo que o 
ordenamento jurídico passe a tutelar os assim denominados direitos ou 
interesses transindividuais ou metaindividuais. Esses direitos ou interesses 
jurídicos coletivos também se revestem de natureza imaterial. Assim, o dano 
extrapatrimonial coletivo corresponde à lesão injusta a interesses e direitos 
titularizados por uma coletividade, os quais possuem natureza imaterial, 
correspondendo a valores e bens fundamentais para uma determinada 
sociedade. Na responsabilização civil pela ocorrência de danos 
extrapatrimoniais coletivos, a condenação pecuniária imposta assume função 
diversa da compensatória, em razão da natureza dos bens jurídicos lesionados. 
O modo como ocorre a concretização da tutela jurídica em face desses danos 
evidencia um caráter retributivo e pedagógico da mesma, a qual se volta para a 
dissuasão da prática de ilícitos. Essa perspectiva põe em evidência que a 
responsabilidade civil não se resume apenas à reparação, mas também à 
prevenção de danos, coadunando-se com o respeito à dignidade da pessoa 
humana, que é o sentido e a razão de toda construção jurídico-doutrinária e 
jurídico-normativa, posto que o Direito se destina à viabilização da justiça e da 
paz social. 
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