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RESUMO
Esse trabalho tem por objetivo abordar um tema atual, inovador e muito complexo que é dano existencial decorrente de
relações de  emprego abusivas,  tendo em vista  que de um lado estão  os  empregadores,  que detém os meios de
produção, e de outro, os empregados, que em nome do capitalismo, são explorados ao extremo e têm seus direitos
fundamentais  violados.  Espera-se,  como  resultado  demonstrar  como  as  violações  da  dignidade  decorrentes  das
condições de trabalho podem causar dano existencial. Esta pesquisa visa conceituar e caracterizar de que forma ocorre
o dano existencial nas relações de trabalho, bem como relacionar esse dano com a violação do princípio da dignidade da
pessoa humana demonstrando, ainda, a possibilidade de indenização ao trabalhador quando ela ocorrer. Este trabalho
será  desenvolvido  pelo  método  teórico  que  consiste  na  pesquisa  de  obras  doutrinárias  e  na  verificação  de
jurisprudências sobre o tema.
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1 INTRODUÇÃO

Dano  pode  ser  conceituado  como  qualquer  lesão  causada  a  um  bem  jurídico  tutelado
protegido pelo Direito.  Já o dano existencial  é aquele que prejudica a vida da pessoa de modo
determinante privando-a de momentos únicos que são,  obrigatoriamente,  perdidos, ou seja,  é a
imposição de se abdicar de um planejamento de vida, um futuro que, antes do dano, era almejado e
possível de ser obtido.

O dano existencial, embora seja instituto jurídico novo, pode ser notado em várias situações
cotidianas, mas, o objetivo deste trabalho é analisá-lo no âmbito do direito do trabalho. Para tanto,
pretende-se responder aos seguintes problemas: Qual o conceito de responsabilidade civil? Qual o
conceito de dano? Qual a diferença entre dano moral, dano existencial e os outros tipos de danos?
O dano moral pode ser caracterizado por violação da liberdade, da honra, da saúde, ou da imagem
de  uma  pessoa?  Como  se  caracteriza  a  dignidade  e  o  direito  ao  trabalho  como  direitos
fundamentais? O dano existencial pode ser compensado financeiramente? 

Segundo Hidemberg Alves da Frota:

O dano existencial constitui espécie de dano imaterial ou não material que acarreta à vítima, de
modo parcial ou total, a impossibilidade de executar, dar prosseguimento ou reconstruir o seu
projeto de vida (na dimensão familiar, afetivo-sexual, intelectual, artística, científica, desportiva,
educacional ou profissional, dentre outras) e a dificuldade de retomar sua vida de relação (de
âmbito público ou privado, sobretudo na seara da convivência familiar, profissional ou social).
(FROTA, 2011)

O que se observa é que, cada vez mais, nas relações de trabalho ocorrem violações pelo
empregador em direitos dos trabalhadores que, por conseguinte, causam dano existencial a estes.

O dano existencial nas relações trabalhistas pode surgir quando, por exemplo, o empregador
impõe injustamente ao empregado a realização de determinadas atividades, jornadas extras muito
excessivas,  condições de trabalho insalubres  ou perigosas violando,  assim,  os seus direitos de
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modo que isto  cause dano ou lesão à  sua existência,  provocando uma mudança nas relações
pessoais do trabalhador, na sua vida social, familiar, escolar, religiosa ou profissional.

Segundo Amaro Alves de Almeida Neto, o dano existencial consiste:

[…]  na  violação  de  qualquer  um  dos  direitos  fundamentais  da  pessoa,  tutelados  pela
Constituição Federal, que causa uma alteração danosa no modo de ser do indivíduo ou nas
atividades por ele executadas com vistas ao projeto de vida pessoal, prescindindo de qualquer
repercussão financeira ou econômica que do fato da lesão possa decorrer (ALMEIDA NETO,
2010).

Para caracterizar o dano existencial são necessários: uma conduta violadora de direitos, a
ocorrência  de  um  dano  e  do  nexo  causal  entre  os  dois  elementos  anteriores.  Ainda,  se  faz
necessário o elemento da perda da qualidade de vida que abrange a frustrações de projetos, de
desejos, impondo a vítima uma reprogramação de seu planejamento de vida, e a se relacionar de
forma diferente com as pessoas do seu convívio e com o mundo, visto que sofreu lesão no seu
direito de determinar suas ações, obrigando-a a alterar o seu destino. 

Ainda, de acordo com Hidemberg Alves da Frota:

O dano ao projeto de vida refere-se às alterações de caráter não pecuniário nas condições de
existência, no curso normal da vida da vitima e de sua família. Representa o reconhecimento
de que as violações de direitos humanos muitas vezes impedem a vítima de desenvolver suas
aspirações e vocações, provocando uma série de frustrações dificilmente superadas com o
decorrer  do tempo.  O dano ao projeto  de vida atinge as expectativas de desenvolvimento
pessoal, profissional e familiar da vítima, incidindo sobre suas liberdades de escolher o seu
próprio destino. Constitui, portanto, uma ameaça ao sentido que a pessoa atribui a existência,
ao sentido espiritual da vida (FROTA, 2011).

O homem tem valores  que  são impossíveis  de  serem compensados  financeiramente,  na
medida em que são construídos durante  a  vida,  que formam um conjunto de bens materiais  e
imateriais. A soma desses valores constrói o patrimônio do indivíduo que deve ser tutelado pelo
Estado de forma ampla e efetiva, para que o trabalhador possa realizar suas atividades laborais com
respeito e dignidade, tendo seus direitos constitucionais garantidos.

Segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano
moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela praticado, por pessoa por
quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal (DINIZ,
2002, p. 242).

Portanto, quando o empregador causar dano ou lesão ao planejamento de vida pessoal que o
trabalhador programou, ao seu convívio social ou familiar, e negar-lhe o direito de trabalhar com
dignidade, desrespeitando seus limites físicos e psicológicos, deverá ser compelido a reparar o dano
causado, que será uma forma de compensação pelos danos causados, bem como penalidade por
não respeitar os direitos dos trabalhadores garantidos na Constituição Federal.

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho visa abordar a questão dos danos existenciais no
ambiente de trabalho decorrentes da relação de emprego. Como objetivos específicos pretende-se:
analisar o conceito de dano; diferenciar o dano moral do dano existencial; observar o conceito de
direitos fundamentais; verificar se a dignidade humana é afetada pelo dano existencial; concluir se o
empregador deve ou não indenizar o empregado pelos danos existenciais a ele causados.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho está sendo desenvolvido por meio do método teórico, que consiste na pesquisa de
obras  doutrinárias,  de  artigos  científicos,  de  legislação  nacional  e  internacional  que  sejam
pertinentes, e, ainda, na análise da jurisprudência e de documentos eletrônicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como  resultado  esperado  busca-se  demonstrar  que  a  violação  da  legislação  trabalhista
provoca lesão ao trabalhador, podendo gerar prejuízos ao futuro do indivíduo de forma a afetar as
suas relações pessoais,  profissionais  e  planejamentos  futuros  o que,  consequentemente,  causa
danos existenciais. Diante disso, constata-se que o empregador, por violar os direitos trabalhistas e
gerar  danos  existenciais  ao  trabalhador,  deve  ser  responsabilizado  civilmente  sendo,  ainda,
indispensável que a sociedade conheça tal direito e tal possibilidade.

4 CONCLUSÃO

O  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  sempre  existiu  conectado  à  existência  do
homem,  e  diante  de  tal  valor,  não  pode  o  homem  ser  tratado  meramente  como  instrumento,
principalmente na condição de trabalhador, ou visto apenas como uma peça da engrenagem do
sistema produtivo que faz a roda da economia girar.

Diante de persistentes violações de direitos garantidores da dignidade da pessoa humana na
seara  trabalhista,  surge  o  conceito  de  dano  existencial  que  decorre  de  lesões  recorrentes  aos
direitos fundamentais do empregado que acabam por afetar o seu planejamento pessoal de vida. 

Assim,  percebe-se  que  tais  atitudes  caracterizam  responsabilidade  civil  por  parte  do
empregador, devendo este ser responsabilizado pelos danos existenciais impostos ao empregado.
Ademais,  o  Estado  deve  garantir  que  a  legislação  trabalhista  seja  efetivamente  cumprida,
assegurando direitos sociais, econômicos e culturais ao empregado.
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