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RESUMO
O projeto de vida é uma nova modalidade de dano reparável dentro do universo da responsabilidade civil. Quanto a isso,
está existindo uma construção jurisprudencial acerca do tema. O objetivo deste trabalho é demonstrar que as afrontas
cometidas  ao  projeto  de  vida,  a  existência  da  pessoa  em si,  devem ser  reparados,  uma  vez  que  atingem a  sua
dignidade. Para tanto será empregado o método teórico bibliográfico, que se restringe a pesquisa de obras doutrinárias,
revistas jurídicas, artigos científicos, entre outras fontes de pesquisa relacionada ao tema. Igualmente, a utilização da
Internet, como meio auxiliar para acesso a endereços eletrônicos de oficiais, na busca de legislação e jurisprudência.
Será aplicado, também, o método dedutivo de abordagem, em que parte de teorias e leis mais gerais para a ocorrência
de fenômenos particulares e os métodos de procedimento, como, histórico, comparativo e casuístico.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar que as afrontas cometidas ao projeto de vida, a
existência da pessoa em si, devem ser reparados, uma vez que atingem a sua dignidade.

Assim, será discutido ao longo do trabalho,  o que é a Dignidade Humana, tanto em seu
sentido principiológico, quanto na ideia de ser. Subsequentemente, o que seria o Projeto de Vida,
como composição do sujeito homem, seguido pelo ato lesivo a esse projeto, ou seja, o dano gerado
a  vítima  atingindo  diretamente  sua  perspectiva  de  realização  futura.  E,  finalmente,  esta  nova
modalidade de dano imaterial, que é conhecida como Dano Existencial, capaz de reparar o dano
causado ao projeto de vida da pessoa.

Nesse sentido, vale destacar que, no dano ao projeto de vida, o ato lesivo em si, não gera um
dano,  necessariamente,  financeiro,  mas  sim  no  que  envolve  as  alterações  nas  condições  de
existência desta pessoa, atingindo não somente o sujeito, mas aqueles que o acompanham, como
seus familiares.

Seguindo  por  essa  ideia,  o  dano  existencial  vem  demonstrar  uma  violação  aos  direitos
fundamentais do homem, que estão presentes na Constituição Federal, e que, consequentemente,
ocasione uma variação no seu modo de ser.

2 MÉTODOS

O  método  a  ser  utilizado na presente  pesquisa  é  o  teórico  bibliográfico  que  consiste  na
pesquisa  de  obras  doutrinárias,  revistas  jurídicas,  artigos  científicos,  dentre  outras  fontes  de
pesquisa ligadas ao tema. Bem como, a utilização da Internet, como meio auxiliar para acesso a
endereços eletrônicos de oficiais, na busca de legislação e jurisprudência.

Será utilizado, também, o método dedutivo de abordagem, em que parte de teorias e leis mais
gerais para a ocorrência de fenômenos particulares e os métodos de procedimento, como, histórico,
comparativo e casuístico.
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3 DISCUSSÃO

A Dignidade da Pessoa Humana é o princípio mais importante da ordem jurídica, ele imprime
unidade  de  sentido  e  de  valor.  Por  esse  motivo,  deve  conservar  e  infundir  a  interpretação  e
aplicação de todo o direito vigente, público e privado. Por este viés, o princípio da dignidade da
pessoa humana legitima a ordem jurídica que passa a ser idealizada como Valor Fonte Fundamental
do Direito, centralizado na pessoa humana (SARMENTO, 2006).

A perspectiva da dignidade humana passou por diversas formas de representação. Partindo
de uma visão clássica, que foi mantida até o século XVIII, na Roma antiga, o sentido inicial conferido
a  dignidade  estava  agregado  a  uma  identificação  social  superior.  Enquanto,  uma  visão  mais
contemporânea,  se  estabelece sobre a hipótese de que cada indivíduo é detentor  de  um valor
intrínseco e usufrui de uma condição especial no universo. De uma forma bem sucinta, sem grandes
pormenores,  a identidade da dignidade humana se caracteriza por:  em primeiro lugar,  um valor
intrínseco  dado  a  todo  ser  humano;  em  segundo,  uma  liberdade  conferida  a  cada  sujeito;  e,
finalmente, um valor comunitário,  limitado por valores sociais ou interesses estatais (BARROSO,
2013).

Através  do  Dano  Existencial,  a  responsabilidade  civil  objetiva  a  proteção  da  dignidade
humana, pois um dano causado a esta afeta o ser humano impedindo-o de realizar seus projetos de
vida (OLIVEIRA, 2015).

O projeto de vida é a ação por meio do qual  o ser humano se volta a realização do Eu
profundo (autorrealização)  em sua integralidade,  desfrutando de sua  liberdade de  escolha  para
concretizar, no contexto em que está inserido, propósitos, ideais e objetivos que dão significado a
sua vida (FROTA, 2013).

Quando este projeto de vida é atingido,  o  dano refere-se às mudanças de natureza não
monetária  nas  condições  de  existência,  no  sentido  habitual  da  vítima  e  de  sua  família.  É  o
reconhecer das violações a direitos humanos que muitas vezes impedem o atingido a seguir com
suas  vocações  e  vontades,  ocasionando  uma  sucessão  de  desapontamentos  e  decepções
dificilmente sobrepujadas com o transcorrer do tempo. Atingir ao projeto de vida é o mesmo que
atingir  as  esperanças  de  evolução  profissional,  familiar  e  pessoal  daquele  que  sofreu  o  dano,
atingindo a liberdade de definir  seu próprio  futuro.  Consequentemente,  este dano constitui  uma
ameaça ao sentido de existência do ser humano, na própria acepção espiritual de vida (NUNES,
2007).

Ao atingir o projeto de vida do sujeito, atinge-se diretamente a dignidade deste, causando-lhe
um dano. Na esfera da responsabilidade civil este dano é conhecido como dano existencial, uma
espécie de dano moral (imaterial/não material), que causa à vítima, de maneira parcial ou integral, a
impossibilidade  de concretizar,  dar  continuidade,  ou  refazer  o  seu projeto  de  vida  em diversas
esferas  como:  familiar,  afetivo-sexual,  intelectual,  artística,  científica,  desportiva,  educacional  ou
profissional, dentre outras (FROTA, 2013).

O Dano Existencial é uma nova modalidade de dano moral, que equivale violar a qualquer um
dos direitos fundamentais do sujeito, amparados na Carta Magna, que ocasione uma variação no
modo de  ser  da  pessoa  ou  nas  ocupações  por  ela  exercidas  com alcance  ao  projeto  de  vida
particular,  prescindindo  de  seja  qual  for  a  repercussão  financeira  ou  econômica  que  possa  se
desdobrar do ato lesivo (ALMEIDA NETO, 2005).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que dentro do universo da responsabilidade civil, a lesão ao projeto de vida é uma
nova categoria de dano reparável, mais conhecida como dano existencial.

Verifica-se, portanto, que o dano existencial é a modalidade mais aperfeiçoada e apropriada a
reparar o dano causado ao projeto de vida do ser humano, devendo este dano ser reformado pelo
ofensor, uma vez que atingiu a dignidade da vítima.

Pois,  assim que o dano existencial  é reconhecido,  mesmo que não cause uma alteração
financeira para a vítima, apenas atingindo a sua autorrealização, ou seja, seu Eu interior, esse dano
deve ser compensado, quando não for possível sua total reparação. Isso permite ao atingido, um
mecanismo de proteção ao projeto de vida e, por consequência, à sua dignidade. 
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