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RESUMO 

 

TAVARES, Sílvia Gabriele Corrêa. Punitive Damages, Igualdade e Meio Ambiente 
do Trabalho Seguro e Saudável. 2019. 242 p. Tese (Doutorado em Direito do 
Trabalho e da Seguridade Social) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 
 
Esta tese trata da aplicação dos Punitive Damages como instrumento de 
concretização da igualdade e da dignidade do trabalhador, por meio da promoção 
de um Meio Ambiente do Trabalho Saudável e Seguro. Tem como objetivo 
investigar se o caráter punitivo-pedagógico é aplicável no ordenamento jurídico 
brasileiro e se é capaz de desestimular atos negligentes do empregador sobre os 
riscos existentes no Meio Ambiente do Trabalho. Para isso, a tese foi estruturada 
em quatro capítulos: o primeiro investiga o fundamento moral dos punitive 
damages; o segundo analisa as teorias da Análise Econômica do Direito e do 
Liberalismo Igualitário e compara-as às nossas práticas e nossos ideais de 
proteção ao trabalhador; o terceiro analisa se o caráter punitivo-pedagógico, 
quando aplicado às indenizações por danos extrapatrimoniais, é adequado às 
práticas jurídicas brasileiras; e o quarto avalia se a negligência é o principal fator 
causador dos acidentes do trabalho no Brasil. O estudo demonstrou que condutas 
negligentes dos empregadores são práticas comuns no Brasil e não respeitam a 
dignidade do trabalhador. A indenização por danos extrapatrimoniais, quando 
dotada de caráter punitivo-pedagógico, pode ser um elemento de desestímulo 
dessas práticas e de tratamento mais igualitário e digno ao trabalhador. 
 
Palavras-chave: Punitive Damages. Acidente do Trabalho. Negligência. 
Indenização. Caráter Punitivo-Pedagógico. 



ABSTRACT 

 

TAVARES, S. G. C. Punitive Damages, Equality and Healthy and Safe Work 
Envorionment. 2019. 242 p. Thesis (Doctorate in Labor Law and Social Security) – 
Law School, São Paulo University, São Paulo, 2019. 
 
This thesis focus on the application of Punitive Damages as an instrument for 
achieving equality and dignity of the worker, through the promotion of a Healthy 
and Safe Work Environment. It intends to investigate whether the punitive-
pedagogical character is applicable in the Brazilian legal system and if it is capable 
of deterring negligent acts of the employer upon the risks existing in the Work 
Environment. To this end, the thesis was structured in four chapters: the first one 
investigates the moral foundations of punitive damages; the second one analyzes 
theories of Economic Analysis of Law and Liberal Egalitarianism and compares 
both of them to our practices and our ideals about worker protection; the third one 
examines whether the punitive-pedagogical character, when applied to 
indemnizations for moral damages, is adequate to Brazilian legal practices; and 
the fourth one evaluates whether negligence is the main cause of labor accidents 
in Brazil. The study proved that negligent behaviors of employers are common 
practices in Brazil and do not respect the dignity of the worker. Indemnization for 
moral damages, when invested with a punitive-pedagogical character, can be an 
element of deterrence of those practices and of a more egalitarian and dignified 
treatment to the worker. 
 
Keywords: Punitive Damages. Labor Accident. Negligence. Indemnification. 
Punitive-Pedagogical Character. 



RESUMÉ 

 

TAVARES, Sílvia Gabriele Corrêa. Dommages Punitifs, Egalité et Environnement 
de Travail Sain et Sûr. 2019. 242 p. Thèse (Doctorat en Droit du Travail e de la 
Securité Sociale) – Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
Cette thèse aborde l'application des dommages punitifs en tant qu'instrument de 
réalisation de l'égalité et de la dignité du travailleur, par la promotion d'un 
environnement de travail sain et sûr. Il a d’objectif de déterminer si le caractère 
punitive-pédagogique est applicable dans le système juridique brésilien et si c’est 
capable de décourager les actes de négligence de la part de l'employeur 
concernant les risques présents dans l'environnement de travail. Pour cela, la 
thèse a été structurée en quatre chapitres: le premier examine le fondement moral 
des dommages punitifs; le deuxième analyse les théories de l'analyse économique 
du droit et du libéralisme égalitaire et les compare à nos pratiques et à nos idéaux 
de protection des travailleurs; le troisième examine si le caractère punitif-
pédagogique, lorsqu'il est appliqué à des indemnisations pour des prejudices 
morales, est adapté aux pratiques juridiques brésiliennes; et le quatrième évalue 
si la négligence est la principale cause d'accident du travail au Brésil. L'étude a 
prouvé que les comportements négligents des employeurs sont des pratiques 
courantes au Brésil et ne respectent pas la dignité du travailleur. L'indemnisation 
des préjudices morales, lorsqu'elle revêt un caractère punitif-pédagogique, peut 
être un élément de découragement de ces pratiques et de traitement plus 
égalitaire et digne du travailleur. 
 
Mots-Clés: Dommages Punitifs. Accident de Travail. Negligence. Indemnisation. 
Caractère Punitif-Pédagogique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese pretende investigar a possibilidade de aplicação dos 

fundamentos dos Punitive Damages no Brasil, como instrumento de concretização 

da igualdade e da dignidade do trabalhador. Espera-se que o instituto seja capaz 

de promover um Meio Ambiente do Trabalho mais saudável e seguro, a partir do 

desestímulo do empregador negligente, que terá expectativa de ser condenado a 

pagar indenização por danos extrapatrimoniais dotada de caráter punitivo-

pedagógico. 

Para isso, será necessário investigar se há espaço em nosso ordenamento 

jurídico para a aplicação do caráter punitivo-pedagógico a partir da indenização 

por dano extrapatrimonial ou moral. A pergunta principal a ser respondida pela 

tese é, portanto: o instituto dos punitive damages possui fundamentação 

moralmente justificável e compatível com os princípios e as regras do 

ordenamento jurídico trabalhista brasileiro? Logo, não se trata de um trabalho 

sobre direito comparado, mas sobre a investigação teórica de fundamentos 

morais. 

O Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, desenvolvido 

pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional 

do Trabalho, informou de que, desde 2016 até 02 de janeiro de 2019, foram 

registrados 1.743.210 acidentes do trabalho no Brasil e 6.245 mortes acidentárias 

foram notificadas no mesmo período (BRASIL, MPT, 2018b). A situação brasileira 

no tocante a acidentes de trabalho é grave e é em função destes dados e deste 

cenário que se justifica a importância desta pesquisa, porque pretende contribuir 

com mais um elemento de desestímulo de condutas negligentes de 

empregadores que não levam a sério a vida do trabalhador. 

Metodologicamente, a investigação teórica do trabalho é baseada na teoria 

do Direito como Integridade de Ronald Dworkin, porque valoriza que nossa prática 

interpretativa seja coerente com as regras e os princípios de moralidade política 

de nossa comunidade. 

Dworkin (1986) caracteriza o argumento jurídico como algo típica e 

completamente moral, sendo impossível que se separem os julgamentos dos 

juízos de valor. Por isso, sua teoria não defende que o intérprete deva se colocar 
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em uma posição passiva, neutra e esterilizada, como se fosse um observador-

descritor e não pudesse mudar nada no Direito. Na verdade, o Direito se 

transforma sempre com a colaboração dos juristas, mesmo porque contextos 

mudam e dificilmente o Direito permanece imutável. O Direito do Trabalho, 

especialmente, possui a mutabilidade como uma de suas características mais 

fortes, porque precisa sempre estar alinhado às mudanças sociais mais atuais. 

Para ele, é necessário estudar o próprio conceito de Direito para que se 

entenda melhor a prática e os fenômenos jurídicos. Ele sustenta que proposições 

jurídicas estabelecem o que é devido, permitido e proibido e que sua veracidade 

ou falsidade são atestados por meio da argumentação, com base nos 

fundamentos do direito. Assim, uma proposição jurídica é verdadeira quando tem 

um fundamento correto. Em texto de apresentação à obra “Ronald Dworkin”, de 

Stephen Guest, o Professor Ronaldo Porto Macedo esclarece que 

 
Para Dworkin, uma concepção é melhor que outra, e não apenas 
diferente, quando mais se ajusta adequadamente (“Fit”) aos 
paradigmas socialmente compartilhados desse mesmo conceito e 
é capaz de descrever as práticas paradigmáticas de maneira mais 
coerente. Coerência e ajuste adequado são, assim, critérios 
socialmente compartilhados, que nos permitem avaliar e julgar a 
superioridade de concepções rivais sobre um mesmo conceito. 
[...] 
Uma interpretação é melhor não porque é aceita pela maioria ou 
se ancora na convenção dominante, mas porque em seu apoio 
existe uma melhor justificação ou argumentação racional. Note-se, 
contudo, que o próprio critério do que faz uma justificação melhor 
do que outra é, ele mesmo, interpretativo, razão pela qual jamais 
saímos completamente do “jogo da argumentação e da 
interpretação” [...]. O jogo da interpretação não tem exterior. A 
objetividade apresentada por Dworkin não tem exterior, não é 
definida “a partir de lugar nenhum”, [...] mas é antes um 
empreendimento compreensível apenas a partir de seu aspecto 
interno, isto é, de dentro do próprio jogo argumentativo (GUEST, 
2010). 
 

Dessa forma, Dworkin compreende o Direito como uma prática social 

argumentativa, que passa por constantes renovações e é baseada em 

argumentos de morais. É argumentativa, e não empírica, porque se dá por meio 

da linguagem. Para o positivismo, a produção de argumentos não é tão central, 

porque não haveria uma divergência teórica no Direito, mas apenas empírica. 

Dworkin chama isto de visão do “Direito como simples questão de fato” (1986, pg. 
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6), que compreende que a ontologia do direito não depende de sua deontologia, 

mas somente de questões de mero fato histórico. 

Dworkin dava muita importância à análise das divergências teóricas 

existentes no Direito, ao contrário à visão positivista de que os desentendimentos 

teóricos são ilusórios e de que advogados e juízes concordariam com os 

fundamentos do Direito e teriam apenas divergências empíricas sobre o que as 

instituições jurídicas decidiram no passado. Dworkin era favorável a buscar a 

resposta correta, sendo contrário ao pensamento de que respostas diversas são 

aceitáveis para questões jurídicas difíceis.  

A visão de Dworkin de que o Direito é um conceito interpretativo – e não 

puramente empírico e descritivo – significa só pode ser construído a partir da 

argumentação, intersubjetivamente, no meio da sociedade, diante do que ela 

decidiu criar como Direito. Isso ocorre a partir da integridade, por uma 

interpretação criativa que é construtiva, e não conversacional com a intenção dos 

autores do passado. Ocorre uma interação entre a intenção do intérprete e o 

objeto, ambos inseridos num contexto histórico e numa tradição interpretativa. 

Nossas práticas possuem valores que servem a interesses, propósitos e 

reforçam algum princípio e é necessário que saibamos quais eles são para 

prosseguir na atitude interpretativa, estando sujeitos, também, à compreensão de 

que esses valores não são imutáveis e podem ser modificados. Deixamos, assim, 

de conceber as práticas como algo mecânico, pois passamos a impor sentido à 

instituição – para vê-la sob sua melhor luz – e, assim, reestruturá-la à luz dos 

princípios. Isto ocorre mediante os três estágios interpretativos que Dworkin nos 

apresenta e que contribuirão para guiar a metodologia desta pesquisa. 

Dworkin fala em “interpretação construtiva”, porque pretende acentuar o 

papel ativo do intérprete, que nunca é neutro, passivo e fielmente vinculado à 

intenção original dos autores, mas sim ativo para exercitar a construção de uma 

argumentação legal que demonstre a melhor justificação de nossas práticas 

jurídicas como um todo e o melhor que elas podem ser (sua melhor luz). 

O papel do intérprete em construir a intepretação não significa que a 

melhor argumentação será aquela que ele pretende que ela seja. A interpretação 

não é discricionariedade do intérprete, nem depende de sua opinião pessoal, mas 

está vinculada à forma, à história e à tradição da prática. O que exige, então, o 

Direito do Trabalho no Brasil, diante dos acidentes do trabalho causados por 
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negligência do empregador? Os princípios protecionistas sobre a saúde e a 

segurança do trabalhador são quão importantes? 

Não se compreende um texto fora de seu contexto, sendo importante que 

conheçamos a tradição das interpretações sobre ele para investigarmos qual sua 

melhor interpretação possível e, para, assim, vê-lo sob sua melhor luz. Essa 

análise da tradição não ocorre de maneira acrítica, porque se demanda do 

intérprete também que faça perguntas e reflita sobre se nossas intenções e 

nossas pré-compreensões são adequadas ao objeto de interpretação. Esse é o 

grande mérito do juiz Hércules, o personagem fictício criado por Dworkin para 

representar um juiz ideal e explicar a aplicação de sua teoria: permitir e exigir que 

sempre possamos fazer perguntas. É importante que façamos a pergunta correta, 

já que partir de uma pré-compreensão inadequada não permite que uma boa 

interpretação seja realizada. 

Para dar condições ao intérprete de proceder a essa empreitada, Dworkin 

desenvolve o ideal da Integridade, que é constituído por dois princípios: I) o 

princípio legislativo, que integra nossa prática política e orienta que nossos 

legisladores mantenham o conjunto de leis moralmente coerentes – este será 

especialmente importante quando se falar da Reforma Trabalhista no decorrer do 

trabalho; II) o princípio jurisdicional, que demanda que a interpretação do Direito 

seja feita considerando-o como um todo moralmente coerente.  

A Integridade é quem impede que o intérprete se dedique a construir sua 

própria vontade, porque exige que a interpretação seja feita com respeito a um 

conjunto coerente de princípios de moralidade política da comunidade. Dworkin 

utiliza o esquema dos círculos concêntricos de princípios para demonstrar que a 

integridade não se relaciona com eles de modo hierárquico, mas orgânico. Não há 

princípios superiores, mas sim integrantes de um todo orgânico, onde apenas se 

entende um princípio individualizado dentro do conjunto de princípios no qual ele 

se inscreve. Assim, a Integridade é um princípio sobre princípios, porque é uma 

forma de lidar com eles, fazendo-os funcionar coerentemente, e só em função 

deles é que ela existe e faz sentido. 

Esta concepção orgânica nos permite perceber que Dworkin não aceita que 

haja contradição entre princípios. Para exemplificar, não se adequa à teoria de 

Dworkin dizer que a liberdade de expressão é relativizada ou mitigada pelo direito 

à intimidade. Na verdade, a liberdade de expressão só existe enquanto respeitar o 
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direito à intimidade, pois ambos se compreendem juntos, não em conflito. 

Hércules parte da concorrência entre os princípios, pois todos eles são relevantes 

e se ajudam entre si em suas próprias compreensões, mesmo que um tenha mais 

peso que o outro em determinado caso. 

A Integridade permite que rejeitemos soluções como as de jogo de xadrez1 

(1986, pg. 179), que são arbitrárias e tratam os diferentes de modo diferente sem 

que nenhum princípio consiga justificar tal distinção, o que pode gerar incoerência 

de princípio. Se o Estado age por meio dessas soluções arbitrárias, age sem 

observar os princípios morais decorrentes da tradição política da comunidade e 

quebra seu dever de endossar seus atos, e isto denota falta de integridade e 

incoerência. Dworkin exige que, na busca pela coerência de princípios, é 

necessário que cada ponto de vista tenha voz nos processos de deliberação 

(1986, p. 179). 

Por isso Dworkin utiliza a Integridade como um ideal político que contribui 

com o argumento de legitimidade do Estado e do Direito como um todo. Ele 

recusa as teorias tradicionais de legitimidade, fincadas na figura do contrato 

social, que ocorre por manifestações de vontade, de maneira artificial, e destaca 

que a participação na vida social significa adquirir obrigações associativas e que 

estamos todos incluídos nas relações sociais, mesmo que não queiramos estar. 

De acordo com Stephen Guest, 

 
Um governo coercitivo é uma ameaça à dignidade e então nós 
devemos perguntar se há uma concepção de governo que seja 
consistente com a dignidade individual. A legitimidade surge da 
ideia de associação política e, de acordo com Dworkin, possui 
duas dimensões – a justificação da aquisição do poder do governo 
e a justificação do exercício deste poder (2013, p. 105). 
 

É por isso que a Integridade não deriva de princípios abstratos, mas de 

princípios de moralidade política, discutidos no âmbito político da comunidade. 

Assim, forma-se a Comunidade de Princípios, enquanto um agente moral distinto, 

que possui autoridade moral. Os integrantes da comunidade são governados por 

regras explícitas que surgem em decisões políticas passadas e pelos princípios 

que estas decisões tomam como pressuposto. A Comunidade de Princípios 

decorre, então, da noção de fraternidade (1986, pg. 437), promovendo a união da 

                                                 
1 A tradução da obra usou a expressão “soluções conciliatórias” para a expressão “checkerboard 
solutions”, empregada pelo autor no idioma original da obra. 
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vida moral e política dos cidadãos (vida pública e privada), para que cada um 

sinta fidelidade a um sistema de princípios. 

Este sistema necessita do pressuposto de estar inserido em sociedades 

pluralistas, porque a discussão política será construída a partir dessa pluralidade 

de valores, de princípios morais, de noções de bem e de justiça. É, portanto, 

aceitando a diversidade que as pessoas devem conviver, mas não de uma forma 

apenas tolerante e, sim, seguindo a ideia de que os princípios deverão ser 

substantivamente discutidos para que todos aceitem diferentes pontos de vista 

sobre que soluções são melhores aos problemas da comunidade. 

Demonstrando coerência teórica com seus escritos sobre teoria política, 

conforme veremos no 2º Capítulo, Dworkin pretende que a comunidade aceite 

que os destinos de todos não estão somente ligados por regras firmadas em 

compromissos políticos, mas por princípios comuns, sendo necessário que todos 

sejam tratados com igual consideração e respeito. Este tratamento igualitário 

permite que as pessoas apoiem a legitimidade das instituições – e as obrigações 

políticas que elas assumem – numa questão de fraternidade, porque não sentem 

que suas concepções de bem viver são ignoradas. 

Para explicar como procede o juiz Hércules, Dworkin cria a metáfora do 

romance em cadeia, comparando o Direito à Literatura. Stephen Guest indaga e 

afirma: “O que a Literatura tem a ver com o Direito? A resposta é que, se ambos, 

Direito e Literatura, são atividades interpretativas, então um exame sobre o papel 

da interpretação na literatura é altamente relevante” (2013, p. 88). Para Dworkin, 

assim como na escrita de um romance, o Direito deve observar e se estruturar 

com base em uma história já construída e que siga uma sequência coerente de 

eventos. Proporcionar essa continuidade ao Direito exige que o intérprete seja 

tanto autor quanto crítico de um romance que começou antes dele e que vai 

continuar depois dele. O Direito como Integridade exige, portanto, que a 

interpretação ocorra no presente, mas se volte ao passado com um foco 

contemporâneo. 

Para fazer isso, é necessário que o intérprete se submeta a dois testes, 

para que fuja à tentação de interpretar o que ele pessoalmente quiser. O primeiro 

é o teste da Adequação, que analisa se a interpretação está adequada à história 

que já vem sendo contada e que exige que Hércules conheça, exaustivamente, o 

passado do Direito (leis, interpretações doutrinárias e, principalmente, 
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precedentes, pois é neles que veremos como o Direito vem sendo interpretado e 

aplicado pelos juízes). O segundo é o teste da Justificativa, que analisa se 

interpretação vê o romance sob sua melhor luz, usando argumentos que o tornem 

melhor e mais harmonioso. 

Os testes não acontecem de maneira separada e sequencial, porque 

acontecem ao mesmo tempo. É necessário cautela para, contudo, não permitir 

que a justificação se imponha à adequação. Quando nossa interpretação está de 

acordo com nossas decisões pessoais, devemos desconfiar e refletir 

exaustivamente, retornando ao teste da adequação. Assim, o Direito como 

Integridade não é uma concepção geral sobre o direito e envolve mais perguntas 

que respostas. Não se exige que haja unanimidade de acordos, nem o consenso 

de que determinada resposta é correta (estar ou não correta não depende da 

adesão de todos), porque mesmo Dworkin aceita que dois juízes Hércules podem 

divergir. O empreendimento e a importância de Hércules é a ideal busca pela 

resposta certa, que é transitória, como todas as verdades científicas, e pode se 

alterar conforme o contexto histórico exigir. 

Com a Integridade, mesmo ao encontrarmos a resposta certa, devemos 

nos abrir às refutações, porque ela se modificar com o tempo. Por isso é que 

Dworkin não nos coloca como indivíduos dependentes, submissos e alheios à 

história, porque ela é constitutiva, ontológica. Isso significa que o diálogo sobre 

princípios não termina quando Hércules decide e sempre devemos fazer 

perguntas, pois podem surgir outros argumentos de princípios, no futuro, que nos 

façam mudar a resposta correta. A discussão argumentativa é exaustiva e 

saberemos que achamos a resposta correta quando não houver mais nenhum 

princípio a ser discutido. 

Dworkin apresenta três estágios como método para auxiliar na 

interpretação construtiva e são ele que guiarão o esforço interpretativo desta 

pesquisa. O “estágio pré-interpretativo” é o primeiro deles e é onde fazemos a 

identificação de nossas práticas, com suas regras e padrões. O segundo chama-

se “estágio interpretativo”, onde o intérprete busca a justificação dos elementos 

principais da prática em princípios de moralidade política, proporcionando-nos um 

argumento que justifique porque a prática vale ou não a pena. O terceiro é 

chamado de “estágio pós-interpretativo” ou “reformador”, no qual o intérprete 
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ajusta seu senso do que a prática “realmente” (DWORKIN, 1986, pg. 66) requer 

para melhor servir a justificação de princípios que ele aceita no segundo estágio. 

A divisão feita entre três estágios é feita de forma apenas didática pelo 

autor, pois eles atuam em equilíbrio e não integram um método fixo e hermético 

de interpretação. Eles não ocorrem um após o outro, de maneira segmentada e 

sequencial, mas, ao contrário, operam conjuntamente, ao mesmo tempo. Além 

disso, todos eles são interpretativos, apesar da denominação aparentar qu 

somente o segundo o seja. 

Com base na construção interpretativa e nos estágios propostos por 

Dworkin, a reflexão e a pesquisa do tema desta tese se deram com a divisão do 

trabalho em quatro capítulos. O Primeiro Capítulo investiga o fundamento moral 

dos punitive damages, buscando estudos filosóficos e doutrinários que 

conceituassem o instituto e definissem suas finalidades, bem como analisando 

seu surgimento e desenvolvimento histórico enquanto precedente nas Cortes da 

Inglaterra e dos Estados Unidos da América. O Segundo Capítulo reflete sobre as 

teorias da Análise Econômica do Direito e do Liberalismo Igualitário, sob a 

hipótese de que a primeira representa a resposta que tem sido dada ao 

trabalhador sobre a proteção de sal saúde e sua segurança no Meio Ambiente do 

Trabalho e que a segunda representa como deveríamos tratar o trabalhador. O 

Terceiro Capítulo parte das conclusões do primeiro e analisa se o caráter punitivo-

pedagógico, quando aplicado às indenizações por danos extrapatrimoniais, é 

adequado às práticas jurídicas brasileiras. O Quarto Capítulo, por fim, avalia se a 

negligência é mesmo o principal fator causador dos acidentes do trabalho no 

Brasil, para justificar se é adequado ou não o caráter punitivo-pedagógico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acidentes do Trabalho são uma lamentável realidade no Brasil. Ocupamos 

o 4º lugar mundial em ocorrências desse tipo e, só no Brasil, mais de 1 milhão e 

700 mil casos foram registrados desde 2016, envolvendo mortes, mutilações e 

doenças, além de trabalhadoras, trabalhadores e famílias gravemente 

machucadas, física e emocionalmente. 

Trabalhadores são frequentemente usados como elemento de produção e 

não plenamente considerados enquanto seres humanos pelo empregador 

negligente. Uma relação humana igualitária e digna não aceita expor ninguém ao 

risco de danos irreparáveis. Para o empregador negligente, o impacto de um 

acidente de trabalho se dilui rapidamente, pois é fácil preencher a vaga de 

trabalho perdida pelo trabalhador que faleceu, adoeceu ou se lesionou 

permanentemente, mas este e sua família permanecem com as consequências 

para sempre. 

Vi no caráter punitivo-pedagógico uma saída instrumental para dar mais 

dignidade à vida do trabalhador exposto a riscos desnecessários por 

empregadores negligentes que não se importam com as vidas humanas a eles 

subordinadas. Concluí que o empregador raciocina pela linguagem econômica de 

custos e benefícios e inclui a proteção do trabalhador nesses cálculos, mas 

acredito que o caráter punitivo-pedagógico pode participar desta equação 

enquanto elemento de desestímulo que atue em favor do trabalhador. 

Para isso, precisei buscar as raízes do instituto, na filosofia e no direito 

inglês e norte-americano, para extrair sua fundamentação e depois concluir que, 

no Brasil, não aplicamos os punitive damages tal qual a metodologia de seus 

países de origem – e nem deveria ser assim –, mas que aplicamos e temos 

espaço para sua fundamentação, que é adequada a nossos princípios. 

O caráter punitivo-pedagógico já é atribuído à indenização em decisões 

judiciais que querem mostrar ao ofensor que ele não agiu corretamente e que, por 

isso, merece sofrer algum tipo de sanção pedagógica. As decisões, contudo, 

ainda possuem fundamentações confusas, que não refletem adequadamente nos 

valores fixados, além de sopesarem outros elementos que acabam contribuindo 
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para a redução dos valores, a exemplo da capacidade econômica da própria 

vítima do dano e da vedação ao enriquecimento ilícito. 

O objetivo é fazer justiça à vítima e impedir que a conduta se repita com a 

mesma pessoa ou com outras pessoas na mesma condição. Essa sanção, no 

âmbito da Responsabilidade Civil, é pecuniária e acredito que ela constitui a 

melhor forma de dialogar com o empregador negligente e reforçar a proteção do 

trabalhador enquanto elemento a ter mais peso em seus cálculos. 

Foi por este motivo que achei relevantes as teorias da Análise Econômica 

do Direito e do Liberalismo Igualitário. A primeira representa o infeliz raciocínio 

utilitarista adotado pelos empregadores negligentes, porque pesam os custos de 

investir na prevenção contra riscos no Meio Ambiente do Trabalho junto com a 

probabilidade dos acidentes acontecerem. Muitas vezes, isto não é feito 

sistematicamente, com cálculos concretos, mas apenas suposições, já que boa 

parte dos acidentes teria sido evitada com pequenos e pontuais investimentos. 

Esta conduta, a meu ver, é absolutamente rechaçável quando estão envolvidos 

trabalhadores vulneráveis e, principalmente, por vivermos em um dos países com 

um dos mais graves índices de acidente do trabalho no mundo todo. Não é 

aceitável qualquer análise de custos e benefícios neste sentido, porque a vida 

humana é o maior de todos os bens imateriais, sendo o próprio sentido de todos 

os outros direitos. 

É possível levantar uma objeção contra meu argumento: ora, então mesmo 

que o investimento possua valor absurdo, o empregador é obrigado a fazê-lo, sob 

pena de ser caracterizado como negligente? Há alguns problemas nessa objeção: 

ela é bastante irreal e ignora que são raríssimos os casos em que os altos 

investimentos são desproporcionais com o porte da empresa. Não é necessário 

que o empregador demonstre ter adquirido os equipamentos mais modernos 

disponíveis no mercado. É necessário que sejamos razoáveis e é no âmbito do 

processo que se vai analisar cada caso concreto, com partes participativas e 

magistrados que busquem analisar se, naquela situação, o melhor possível foi 

feito. 

Se o empregador agiu de forma negligente, mas tinha elementos evidentes 

e suficientes para agir diferente e, mesmo assim, optou por não fazê-lo, o caráter 

punitivo-pedagógico deve ter papel fundamental na apuração de sua 

responsabilidade. Não pretendo nenhum tipo de vingança, porque tratar o 
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empregador com igual consideração e respeito é atitude genuína e necessária, 

não se podendo permitir que o valor da indenização seja exagerado e desmedido 

a ponto de leva-lo à falência ou colocá-lo em grave dificuldade financeira. Agir de 

forma diferente é agir com injustiça, além de gerar um efeito em cascata que 

prejudicaria outros sujeitos envolvidos com a atividade do empregador: credores, 

fornecedores e, principalmente, os demais trabalhadores a ele vinculados, seja 

com o atraso no pagamento de suas remunerações, seja com dispensas sem 

justa causa pontuais para cortes de gastos, seja, na pior das hipóteses, com o 

encerramento por completo das atividades. 

Se a dissuasão (deterrence) pode ser considerada uma das principais 

finalidades da aplicação dos punitive damages, no mesmo sentido podemos 

analisar o caráter punitivo-pedagógico – chamado até de teoria do desestímulo –, 

pois os efeitos oriundos de sua aplicação são capazes de fazer um possível futuro 

infrator desistir de sua conduta danosa quando tem expectativa das 

consequências econômicas. 

Tanto a dissuasão, quanto a pedagogia podem estimular a prevenção de 

riscos. A dissuasão promove prevenção quando aplica instrumentos concretos 

que impeçam ou desestimulem a prática de atos danosos, impondo ao ofensor o 

sofrimento de algum tipo de sanção. Parte de uma análise consequencialista, 

porque o ofensor em potencial desiste da conduta danosa por não querer sofrer 

as sanções que lhe serão impostas pelo Estado. O caráter pedagógico, por sua 

vez, estimula análises apriorísticas sobre os danos e promove prevenção quando 

o agente desiste de praticar um ato potencialmente danoso apenas por saber que 

é moralmente errado causar danos a outrem, interferindo em uma esfera de 

liberdade que não lhe cabe interferir. 

Reconhecer a prevenção como um objetivo também da dissuasão significa 

oferecer uma justificativa de que a punição não existe como fim em si mesma e 

não é uma finalidade isolada que existe por si só, pelo simples fato de punir por 

punir. A própria punição tem razão de ser na necessidade de proteger vidas 

vulneráveis e ela mesma precisa ser comprometida com a Justiça e com a 

Igualdade. Ao punirmos um ofensor, ou ao usarmos a punição como uma ameaça 

a quem cogita cometer danos a outrem, não estamos buscando a punição por si 

mesma, mas como um elemento que aplique princípios de justiça a alguém que 
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tomou para si parte da esfera de liberdade de outrem, bem como que desestimule 

e previna acidentes do trabalho. 

A punição só existe porque temos a necessidade de fazer frente a qualquer 

tipo de raciocínio que faça o dano ao trabalhador valer a pena. Além disso, ela 

precisa ser aplicada de maneira conjunta com o caráter pedagógico, para que, 

juntas e ao mesmo tempo, sejam capazes tanto de conscientizar quanto de 

concretamente desestimular condutas danosas, contribuindo para que tenhamos 

punições muito mais humanas e mais eficazes. O caráter pedagógico dá sentido à 

punição, porque permite ao infrator saber por que está sendo punido. É um direito 

dele saber que há fundamento moral por trás da punição, e não mera 

arbitrariedade e uso puro e simples da força do Estado. 

Não estou defendendo o fim das análises de custos e benefícios. Elas são 

realmente eficientes em diversas áreas de nossas vidas. Porém, não podemos 

pretender que todas as transações sejam alheias a exigências morais, pois há 

coisas que não são transacionáveis por valor algum. E essa decisão moral sobre 

o que pode ou não ser transacionado deve ocorrer antes da transação. Se 

permitirmos o contrário, estaremos, por exemplo, autorizando que primeiro os 

acidentes de trabalho aconteçam para que depois façamos uma análise moral 

sobre deveria ter sido feito para evita-lo. 

Contudo, acredito que essas análises não podem levar em consideração 

unicamente os elementos dor/custos/contras e prazer/benefícios/prós que dizem 

respeito a nós mesmos, porque assim estamos agindo como individualistas ao 

extremo. As outras pessoas também merecem nossa consideração, 

especialmente aquelas pelas quais somos responsáveis de alguma forma. Por 

isso, a análise de custos e benefícios realizada pelo empregador não pode levar 

em consideração somente o que é mais benéfico e prejudicial para ele, mas 

também o que beneficia e prejudica o trabalhador. Não agir dessa forma apenas 

reforça que o trabalhador está sendo visto e usado como elemento de produção e 

não como pessoa digna de igual respeito e consideração. 

O pensamento da análise econômica justifica que há precauções que não 

devem ser tomadas se seu custo não se justificar. Porém, não há como valorar 

economicamente, na mesma balança, a vida do trabalhador e os custos de 

prevenção. A prevenção sempre virá em primeiro lugar e a monetização dos 

riscos só deve ter espaço quando mais nada houver para ser feito. Nem sempre 
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precisamos aumentar as riquezas ou a utilidade das pessoas e, em muitas 

situações, precisamos protegê-las contra as exigências da riqueza e da utilidade. 

Respeitar a dignidade humana do trabalhador exige diversas condutas do 

empregador, da sociedade e do Estado e a preservação de sua saúde e sua 

segurança é uma das mais importantes, constituindo, inclusive, uma liberdade 

fundamental para Rawls: “[...] em uma sociedade justa, as liberdades 

fundamentais são inquestionáveis e os direitos garantidos pela justiça não estão 

sujeitos a negociações políticas nem ao cálculo dos interesses sociais” (2008, p. 

34). 

Se os bens primários em Rawls são direitos fundamentais e se o objetivo 

dos princípios de justiça é atingi-los, não há dúvidas da importância da teoria para 

a seara trabalhista. Acidentes de trabalho envolvem os bens primários, os direitos 

fundamentais mais valiosos ao ser humano: a sua própria vida e sua integridade 

física. Se permitimos que esses bens sejam transacionados por análises de 

custos e benefícios, estamos autorizando que o utilitarismo atue em uma área 

onde não deveria, porque compara, na mesma balança, valores diferentes: o 

dinheiro e a vida humana. 

Em Dworkin, aprendemos que somos todos livres para prosseguir com 

nossos planos de vida, mas que essa liberdade não é plena e temos o dever de 

nos preocupar com a vida do outro. Assumir a responsabilidade por nossas 

próprias aspirações e opções, aceitando a responsabilidade de fazer parte de 

uma comunidade de igual consideração e respeito, significa considerar o preço e 

o reflexo de nossos próprios planos na vida das demais pessoas. 

Não podemos permitir que o poderio econômico dê liberdade irrestrita ao 

empregador e submeta o trabalhador a riscos com decisões tomadas a partir de 

cálculos. Se reduzo a vida e a integridade física de uma pessoa a uma análise de 

custos e benefícios, não estou tratando-a com igual consideração e respeito. 

Frequentemente, o trabalhador tem sua autonomia e sua liberdade 

enfraquecidas por se encontrar subordinado a um contrato de trabalho que se 

aproveita de sua condição de vulnerabilidade. Para os acidentes de trabalho, essa 

vulnerabilidade é expressiva, porque o trabalhador se submete ao risco mesmo 

que não queira, porque precisa do emprego para sua subsistência e a de sua 

família. 
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Danos morais, imateriais ou extrapatrimoniais guardam a característica 

intrínseca de não permitirem apreciação econômica objetiva. Por tratarem de 

direitos da personalidade, tem valor maior justamente porque não tem valor 

econômico. Não são fungíveis, substituíveis, reparáveis e não permitem retorno 

ao status quo ante. Uma vez infringidos, a vítima será constrangida a conviver 

com os danos, sejam ele psíquicos ou físicos. 

Além disso, não podem ser nem integral nem parcialmente restituídos. 

Ainda, a compensação, mesmo sendo a finalidade mais aplicada, não é capaz de 

satisfazer plenamente a vítima em função dos danos que sofreu. Considerando o 

acidente de trabalho, a ótica da compensação não é a mais adequada para lidar 

com o dano moral e, para ela, não deveria importar a natureza da conduta do 

ofensor, mas o dano causado a determinado bem. 

Se a análise é sobre a conduta, é outro elemento que deve ser levado em 

consideração. Por isso, o caráter punitivo-pedagógico é que deve ser levado em 

consideração para condutas dolosas e culposas, sendo as negligentes 

especialmente importantes para este trabalho. Quando se aplica este caráter, 

pretende-se aplicar algum tipo de punição educativa ao ofensor, uma vez que os 

aspectos de sua conduta são o elemento principal a ser levado em consideração. 

Preocupar-se com o enriquecimento ilícito da vítima, nestes casos, tira o 

foco da conduta do empregador negligente. Se nossa primeira preocupação é 

coibir que a conduta negligente se repita, é nela que primeiro devemos focar e, 

posteriormente, nossa preocupação deve se voltar à busca de uma indenização 

que, ao mesmo tempo, seja eficaz para coibi-la e suficiente para não causar, por 

exemplo, falência ao empregador. 

Nossa Constituição da República é preocupada com a garantia da 

dignidade da pessoa humana, do valor do trabalho, do respeito ao trabalhador e 

do zelo por sua vida e sua integridade física. Seu artigo 7º quer a melhoria da 

condição social do trabalhador e seu inciso XXII almeja a redução dos riscos 

inerentes ao trabalho. É dela que advém a Responsabilidade Trabalhista e sob 

sua ótica é que esta deve ser interpretada primeiramente. 

Retomando Dworkin, o conteúdo criado pelo legislador no artigo 223-G da 

CLT rompeu com o princípio legislativo ao produzir normas moralmente 

incoerentes e que quebram com o romance em cadeia do Direito do Trabalho 

brasileiro, que busca a melhoria das condições do trabalhador. O legislador 
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elegeu um critério utilitarista, objetivo, econômico e bastante limitador, além de 

inadequado com nossos princípios constitucionais e trabalhistas: o último salário 

contratual do ofendido, como baliza para o valor das indenizações por danos 

extrapatrimoniais. Isto, basicamente, transforma o trabalhador em um número e a 

este elemento numérico e econômico que o legislador vinculou sua dignidade e 

seu valor humano. 

Danos extrapatrimoniais envolvem bens muito valiosos. A análise da 

indenização deve ser feita com compromisso e zelo, porque estamos invadindo a 

individualidade de quem sofreu com o acidente, pondo preço em sua dor, mas 

nem a própria pessoa consegue traduzir e verbalizar o que seria necessário para 

compensar esses danos. 

É o empregador que age com negligência, expondo os trabalhadores a ele 

subordinados a riscos desnecessários, que está enriquecendo ilicitamente por 

quebrar sua obrigação contratual de zelar pela vida e pela integridade física dos 

trabalhadores. Se esta obrigação exige investimentos no Meio Ambiente do 

Trabalho e o empregador, sabendo e podendo fazê-los, não os faz, 

especialmente por ter intenção estrita de economizar, está, sem dúvidas, 

enriquecendo ilicitamente quando decide por em risco desnecessário as vidas a 

ele subordinadas. 

Saber se a negligência teve ou não papel importante no caso é um 

elemento extremamente importante para auxiliar o Estado a adotar políticas 

públicas e o magistrado a definir a quantificação da indenização. Descasos com o 

Meio Ambiente do Trabalho são comuns e frequentemente contribuem para a 

morte e para a lesão de trabalhadores, sendo necessário que o Direito reforce 

seus instrumentos de punição, dissuasão e pedagogia. Quaisquer que estes 

sejam, importa que resultem na maior proteção do trabalhador e, assim, 

cumprimos nosso papel moral e constitucional de valorizar a vida de uma classe 

tão explorada e tão exposta a riscos desnecessários. 
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