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Janaine Antunes Menequele 

 

 

RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como finalidade problematizar, a partir do método 
teórico, o surgimento do dano existencial, doutrinariamente, posto que vem se 
consolidando na jurisprudência pátria. E isto se dá pelo fato de que o motorista de 
cargas pesadas perde a sua vida na estrada, e, neste viés traça-se a 
responsabilidade do empregador em compensar a perda desta vida. 
Questionamento como estes estão eclodindo socialmente e muitas pessoas 
desconhecem os direitos que os circundam. Assim, muito embora exista a proteção 
do motorista de cargas pesadas, a legislação pertinente, que limita a sua jornada de 
trabalho, submete o mesmo a, praticamente, dobrar o seu lapso temporal na 
estrada, para a entrega de uma carga, o que leva o profissional a amargar prejuízos, 
até mesmo pessoais, em razão da sua profissão. Por fim, pretende-se trazer à luz a 
questão dos riscos que o profissional caminhoneiro se submete e paradas e nas 
pousadas para descanso, que realiza durante a sua jornada de trabalho. 

 
Palavras-chave: Dano Moral. Lei 13.103/15. Motorista de Cargas Pesadas. 
 
 

THE EXISTENTIAL DAMAGE AND THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER 
IN THE PROFESSION OF HEAVY DUTY DRIVER (TRUCK) 

 
ABSTRACT 
 

The main purpose of the research is to problematize, from the theoretical 
method, the emergence of existential damage, doctrinally, since it has been 
consolidating in the Brazilian legislation and case law. That happened because the 
driver of heavy loads loses his life on the road, and, in this context, is responsibility of 
the employer to compensate for losses suffered. Questions like that are emerging 
socially and many people are unaware of the rights around that subject.The 
protection of the driver of heavy loads exists, however, the pertinent legislation that 
limits his work journey subjects him to practically double his time on the road for the 
delivery of a load, causing the professional to suffer serious damages – even 
personal – because of his work. And finally, bright to light the risks faced by 
professional truck drivers at stops and inns during their workday. 

 
Keywords: Moral damage. Law 13.103 / 15. Driver of Heavy Loads. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 traz o princípio da dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da 

República. Os direitos fundamentais são a base à proteção do Direito do Trabalho e 

pretendem assegurar a todos o direito a dignidade humana.  

O presente trabalho sob a ótica de uma nova tipificação de dano, classificado 

à luz da doutrina e da jurisprudência brasileira, pretende explanar o dano existencial, 

que busca, com sua aplicação, compensar, dentre outras atividades, a profissão do 

caminhoneiro. O dano existencial é originário da Escola de Trieste, na Itália, em 

1993, desenvolvido pelo professor Paolo Cendon, tem aplicabilidade consolidada no 

seu país de origem e vem, cada vez mais, ganhando espaço em decisões de 1ª e 2ª 

instância no Poder Judiciário brasileiro. 

Mas o que pretende o presente estudo? Busca a análise e aplicação do dano 

existencial à profissão do motorista caminhoneiro, sob à ótica da perda de sua vida 

em prol do trabalho e a responsabilidade do empregador em relação à tal ação. 

O Brasil é um país com vasta extensão territorial e se abastece com o 

escoamento agrícola feito pelo transporte rodoviário, razão que leva o profissional 

motorista caminhoneiro passar longos períodos em viagem, por toda a sua vida, e 

sempre estando à disposição do empregador, para a qualquer momento adentrar em 

novas longas viagens à contraprestação de seu sustento.  

O presente trabalho não busca convencer o leitor pela tese defendida, apenas 

clarear acerca de uma realidade em nosso país. Muitas pessoas ainda podem alegar 

que “a perda da vida” é uma consequência daquele que optou por seguir essa 

profissão. Contudo, mesmo aos que por deliberação própria e não por necessidade, 

escolheram seguir a profissão, eles não podem ter seus direitos fundamentais, 

direitos mínimos da dignidade da pessoa humana, violados e ainda pior, não podem 

ser ignorados pela comunidade jurídica.  

Ainda, o presente artigo trata, da Lei n. 13.103/2015, que trouxe, à profissão 

do motorista caminhoneiro, certos direitos antes inexistentes, e que também 

delongou ainda mais as viagens, fazendo com que o motorista fique por mais tempo 

na estrada, e renuncie, voluntaria ou forçosamente, o direito de poder viver a sua 

vida, em face do seu sustento e do sustento de sua família. 
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2 O INSTITUTO DO DANO EXISTENCIAL: origem e aplicação 

 

O instituto do dano existencial é relativamente novo, teve seu surgimento no 

ano de 1993, a partir de uma criação doutrinária de Paolo Cendon na Escola de 

Trieste, na Itália e tem o condão de reparar a perda de uma qualidade de vida em 

que o homem se submete por uma questão de sobrevivência. 

Por tratar-se de uma espécie de dano extrapatrimonial relativamente novo, 

cabe à academia, explorar as pesquisas acerca do mesmo, buscando a finalidade 

de ver sua aplicação com mais intensificação nas relações de direito, principalmente 

na esfera do Direito do Trabalho, eis que o trabalhar por ser a parte mais fraca da 

relação, sempre necessita de uma tutela de seus direitos. 

 Flaviana Rampazzo Soares, afirma, 

 
O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no 
desenvolvimento normal da personalidade do sujeito, abrangendo a ordem 
pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total ou parcial, 
permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de 
atividades que a vítima do dano, normalmente, tinha como incorporado ao 
seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou modificar em sua 
forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina. (SOARES, 2009, p. 
44) 

 

 Neste mesmo sentido, o autor Hidemberg Alves da Frota traz que o dano 

existencial é uma espécie de dano imaterial, 

 

O dano existencial constituí espécie de dano imaterial ou não material que 
acarreta a 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, 2013, p. 22-34) 

 

 Ainda sobe o reconhecimento do dano existencial e a interpretação 
constitucional, Guedes declara, 
 

Partindo de uma intepretação dada pela Corte Constitucional Italiana, 
podemos afirmar o seguinte: se entendermos que a Constituição é 
garantia dos valores fundamentais da pessoa humana, as demais 
normas de tutela dos ainda chamados direitos da personalidade devem 
estar em perfeita harmonia com os artigos da Carta fundamental (que 
tutela referidos direitos), portanto “devem ser lidos de modo idealmente 
idôneo a compensar o sacrifício que os membros sofrem por causa do 
ato ilícito”. Dessa forma, as normas de tutela de responsabilidade civil 
devem ser interpretadas de modo a abarcar não apenas o dano 
patrimonial e moral, mas também todos os danos potencialmente 
capazes de obstaculizar a atividade realizadora da pessoa mesma. Em 
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consequência dessa interpretação surge o dano existencial, como 
categoria geral do dano não patrimonial. (GUEDES, 2008, p. 129) 

 

 Veja-se que, de todos os meios e formas, o dano existencial atinge os planos 

de vida de uma pessoa, ou seja, a projeção de um futuro digno e a frustração do 

mesmo se configuram como dano existencial.  

 Dessa forma, com relação ao dano existencial, temos que tudo que está 

entrelaçado a ele deve ser entendido como um conjunto de atividades inerentes, ou 

seja, configura-se como dano existencial o dano sofrido à época do acontecimento 

do fato, ou enquanto o acontecimento se perdurar, além das atividades futuras que 

foram frustradas, como, por exemplo, o lazer, a rotina, as relações familiares, 

profissionais e sociais.  

É importante destacar a ligação do dano com a violação conjunta aos direitos 

fundamentais, sendo, portanto, mister a apreciação do princípio da dignidade da 

pessoa humana como um fundamento basilar que afeta diretamente a 

autodeterminação do indivíduo, pois a capacidade de tomar decisões e de fazer 

escolhas é afetada com passar da sua vida. 

 Acerca da afetação dos direitos fundamentais, Colnago declara,  

 

Por ser uma criatura social, parcela da dignidade do ser humano está 
intrinsicamente relacionada ao tempo de convívio social, entendido como o 
convívio com a família, os amigos, e os demais membros da sociedade. Ao 
trabalhar, naturalmente tal convívio é ceifado, dando espaço ao mundo do 
trabalho, que é outra parcela da dignidade humana. Para ser considerado 
completo, então, o ser humano deve ter tempo para o trabalho e tempo para 
o convício social. Se o tempo de convívio social é usurpado, parte da 
dignidade humana do trabalhador é violada, o que afeta aspectos de sua 
existência, daí falar-se em dano existencial. Como subespécie de lesão aos 
bens imateriais do indivíduo, está intimamente ligado à jornada de trabalho 
elástica, violadora das normas trabalhistas. (COLNAGO, 2012, p. 343-346) 
 

Assim, cautelosamente, o dano existencial vem sendo aplicado frente ao 

âmbito jurídico, segue abaixo, à título exemplificativo, as seguintes decisões da 

Justiça do Trabalho, 

 
DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXAUSTIVA. Todo ser humano tem 
direito de projetar seu futuro e de realizar escolhas com vistas à sua auto 
realização, bem como a fruir da vida de relações (isto é, de desfrutar de 
relações interpessoais). O dano existencial caracteriza-se justamente pelo 
tolhimento da autodeterminação do indivíduo, inviabilizando a convivência 
social e frustrando seu projeto de vida. A sujeição habitual do trabalhador à 
jornada exaustiva implica interferência em sua esfera existencial e violação 
da dignidade e dos direitos fundamentais do mesmo, ensejando a 
caracterização do dano existencial. (RO nº 0000491-82.2012.5.04.0023, 2ª 
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Turma do TRT da 4ª Região/RS, Rel. Tânia Regina Silva Reckziegel. j. 
15.05.2014, unânime) 
 
DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXAUSTIVA. O DANO EXISTENCIAL 
CARACTERIZA-SE PELO TOLHIMENTO DA AUTODETERMINAÇÃO DO 
INDIVÍDUO, INVIABILIZANDO A CONVIVÊNCIA SOCIAL E FRUSTRANDO 
SEU PROJETO DE VIDA. A sujeição habitual do trabalhador à jornada 
exaustiva implica interferência em sua esfera existencial e violação da 
dignidade e dos direitos fundamentais do mesmo, ensejando a 
caracterização do dano existencial. (RO nº 000054904.2014.5.04.0771, 2ª 
Turma do TRT da 4ª Região/RS, Rel. Tânia Regina Silva Reckziegel. j. 
30.04.2015) 
 

Outrossim, devido ao fato do dano existencial ser considerado relativamente 

novo, a aplicação, nos casos em concreto, tem sido um obstáculo, o dano deve ser 

demonstrado minuciosamente, indicando a perda de uma vida e a frustração do 

futuro, em relação a afetação da dignidade e da honra do afetado. 

Portanto, é cediço que o instituto deve ser explorado e diferenciado dos danos 

extrapatrimoniais, em especial do dano moral e, efetivamente, ele deve ter a 

ampliação dos estudos acerca do mesmo, em busca da proteção dos direitos 

fundamentais, em especial para a pessoa do trabalhador, para concretizar a ideia da 

proteção da parte mais vulnerável, na relação laboral. 

 

 

3 DANO EXISTENCIAL E DANO MORAL: distinções e características 

 

 O instituto do dano existencial é, em muitos casos, abordado como uma 

espécie de dano moral, essa abordagem se torna um equívoco, porque a Doutrina, 

por muitas vezes, não distingue os danos extrapatrimoniais e, assim, com o tempo, 

se confundiu os dois institutos, na aplicação da prática forense. 

Para que haja uma caracterização, com relação à responsabilidade da 

reparação do dano existencial, é extremamente necessário fazer a distinção entre os 

dois institutos, neste viés a doutrina, periódicos e jurisprudência vêm trabalhando 

arduamente para demonstrar a distinção e as características desses. 

 O apontamento das distinções acontece desde o Direito Italiano, com o 

surgimento do dano existencial, tendo em vista que o dano existencial não se 

perpetua com o sofrimento do indivíduo, no ambiente psicofísico, como ocorre no 

dano moral, mas sim quando o indivíduo perde a oportunidade de fazer o que 

poderia e, em virtude de se submeter a algo, perde a oportunidade de viver aquilo 
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que pretendia. Como o caminhoneiro, que se submete a ficar, em muitos casos, 

mais de trinta dias na estrada e acaba perdendo sua vida, em razão disso. 

 O dano existencial se configura como parte dos danos extrapatrimoniais, mas 

deve guardar relação com os demais danos ao ser analisado no caso em concreto, 

como se vê a seguir, 

 

O dano moral tem natureza extrapatrimonial e é essencialmente subjetivo. 
Atinge diretamente e unicamente a moral do indivíduo no seu âmbito interno 
e externo, ou seja, a moral do próprio indivíduo para com ele mesmo e a 
moral do indivíduo para com os outros. Não se trata, portanto, de doença ou 
enfermidade, mas sim um sofrimento, angústia, abatimento ou uma 
vergonha. Perceba-se então que o dano moral não entra no âmbito da 
autonomia da vontade, não interfere diretamente na capacidade do 
indivíduo de tomar suas decisões, portanto, em regra, não atinge o cotidiano 
da vítima. (SOBREIRA, 2016, p. 51-71) 
 

 Ao longo do tempo percebeu-se que o dano moral, por si só, não era capaz 

de acarretar todas as questões atinentes para o qual era submetido, logo, foram 

surgindo os danos extrapatrimoniais, esses se relacionavam à questões específicas, 

como por exemplo o dano estético, que tem por finalidade a reparação de um dano 

causado à aparência física de um indivíduo. Neste sentido, já é possível verificar 

uma extrema distinção entre o instituto do dano moral e o instituto do dano 

existencial. 

 O dano moral se refere ao dano em uma pessoa, como é conceituado através 

das palavras de Carlos Roberto Gonçalves, 

 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como 
a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se 
infere dos arts. 1°, III, e 5°, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta 
ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (GONÇALVES, 
2010, p. 277) 
 

 Assim, Yussef Said Cahali distingue os danos extrapatrimoniais, 

 

Segundo entendimento generalizado na doutrina, e consagrado nas 
legislações, é possível distinguir, no âmbito dos danos, a categoria dos 
danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais, ou morais, de 
outro, respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, o 
sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angustias e as frustrações 
infligidas ao ofendido. (CAHALI, 2011, p. 57) 

 

 O dano moral está ligado a pessoa, ele é uma reparação inerente a uma 

ofensa personalíssima do ofendido, ou seja, uma ofensa a sua integridade, que é 

extrapatrimonial. Já o dano existencial tem mais o condão de uma ausência, a falta 
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de algo que o ofendido deixa de receber, em virtude de ter que se submeter a outras 

coisas e pode ocorrer com a correlação com o dano moral, por também se tratar de 

uma espécie de dano extrapatrimonial. 

 De acordo com as características do instituto do dano moral e do instituto do 

dano existencial, é nítido que os dois não se confundem, eis que possuem a tutela 

que o indivíduo busca diferente, e a reparação do dano sofrido tem natureza distinta, 

então cabe a doutrina e a jurisprudência explorar, cada vez mais, a distinção de 

ambos os casos, para que haja mais força vinculativa. 

 

 

4 A INEFICÁCIA DO ART. 235-C DA CLT, INCORPORADO PELA LEI 13.103/2015 

ANTE A REALIDADE DA PROFISSÃO DO CAMINHONEIRO 

 

 A profissão do motorista de cargas pesadas, mais conhecido como 

caminhoneiro, é altamente exercida no país, isso pois, o Brasil tem, como grande 

movimentação da economia, a agricultura, e por não possuir um grande sistema 

ferroviário, seu transporte interno, em grande maioria é realizado por meio dos 

veículos de cargas pesadas. 

 Muito se argumentou acerca da proteção dos direitos dos motoristas e, 

verificando a necessidade de normativas para a proteção dessa profissão, foi 

aprovada a Lei 13.103/2015, que fez significativas alterações na Consolidação das 

Leis Trabalhistas. Neste sentido, houve uma modificação, com a implementação do 

Art. 235-C na Consolidação das Leis Trabalhistas, que tem a seguinte redação, “A 

jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-

se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão 

em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias” (BRASIL, 

2015).  

 O legislador, ao implementar o referido artigo, tinha a intenção de assegurar 

ao caminhoneiro uma jornada de trabalho mais digna, eis que conforme se assevera 

o texto legislativo, foi imposto aos trabalhadores um limite na sua jornada de 

trabalho, buscando prerrogativas que se aduz dos seus parágrafos. 

 No entanto, o profissional caminheiro, ao se submeter a limitação dessa 

jornada, acaba por atrasar as viagens que faz, o que torna cada vez mais difícil seu 
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transcurso, tendo em vista que chega a ficar até 40 (quarenta), 50 (cinquenta) e 60 

(sessenta) dias nas estradas, em virtude da entrega das cargas. 

 Ainda, mesmo que a legislação pertinente atribua a possibilidade de o 

caminhoneiro repousar em alojamentos, supostamente ofertados pelo empregador, 

é fato notório que as empresas não os dispõem, até pela grande rotatividade de 

cargas e descargas. Neste sentido, os motoristas, ao precisarem descansar, param 

e em qualquer lugar, como em postos de combustíveis, tendo que dormir nas 

próprias cabines dos veículos e correndo risco de vida, em virtude dos postos não se 

responsabilizarem pelo pátio e não existir um policiamento nos locais. 

 Normalmente, um motorista faz transcursos que perduram até 60 (sessenta) 

dias na estrada, logo, conforme a legislação permite, o mesmo fica sempre à 

disposição do empregador, para que ele seja enviado para outro local a qualquer 

momento, isso faz com que ele fique afastado da sua família por um longo período, 

esse afastamento faz com que o empregado deixe de aproveitar momentos, fazer 

planos futuros e veja sua vida se perder, em virtude da profissão que teve que se 

submeter, muitas vezes sem, ao menos, ter escolhas. 

 É sabido que, conforme amplamente demonstrado alhures, o motorista vê 

seus planos sendo frustrados, perde a vida por ter que se submeter à profissão que 

exerce e tem a sua dignidade diretamente atingida, além de seus direitos 

fundamentais conforme dispõe Ferraz, 

 

Os direitos fundamentais são posições jurídicas dos indivíduos enquanto 
tais, categorizadas por força da positivação constitucional de valores 
reconhecidos como direitos humanos, mas também podem ser 
reconhecidos mesmo não constando do texto constitucional formal, desde 
de que sustentados por base principiológica. Tais direitos não admitem 
usurpação do patrimônio dos indivíduos, independentemente de qual seja a 
sua situação política, social ou econômica. Os direitos humanos servem de 
suporte ao estudo da dignidade da pessoa humana e está, como corolário, 
realimenta o debate/discurso sobre os direitos humanos e os direitos 
fundamentais. (FERRAZ, 2006, p. 48)  
 

 Ainda, acerca da dignidade da pessoa humana, 

 
Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, justamente, daquele 
que o criou. O que significa que esse fundamento não é outro, senão o 
próprio homem, considerado em sua dignidade substancial de pessoa, 
diante da qual as especificações individuais e grupais são sempre 
secundárias. (COMPARATO, 2010, p. 20) 
 

 Nota-se que a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana é direta e 

frontal e os julgados dispõe, em conformidade, que o caminhoneiro empregado tem 
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a sua jornada de trabalho limitada, vejamos esta jurisprudência do Tribunal Superior 

do Trabalho, 

 

RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO 
COMPATÍVEL COM CONTROLE DE JORNADA. MOTORISTA 
CARRETEIRO. RASTREAMENTO POR SATÉLITE. O Regional, última 
instância apta a examinar o contexto fático dos autos, a teor da Súmula 126 
do TST, assentou estar demonstrado que, apesar de o reclamante exercer 
serviço externo, sua jornada de labor era passível de controle pela empresa, 
já que incontroversa a existência de rastreamento via satélite no veículo 
conduzido pelo reclamante, o que permitia a obtenção de informações 
precisas sobre o início, intervalos e término da jornada de trabalho, não se 
amoldando à espécie o disposto no inciso I do artigo 62 da CLT. Asseverou, 
ademais, ser da reclamada o ônus da prova de que a jornada afirmada pelo 
reclamante era inverídica, tendo em vista que, embora pudesse controlar a 
jornada, não apresentou os registros de horário. Dessarte, não se 
caracteriza violação do artigo 62, I, da CLT. Arestos inespecíficos, nos 
termos da Súmula 296 do TST. Recurso de revista não conhecido. (TST - 
RR: 459002920115170161, Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data de 
Julgamento: 05/08/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2015) 
 

 O caminhoneiro empregado está limitado ao controle de jornada, conforme 

dispõe o Art. 235-C da Consolidação das Leis Trabalhistas, que dispõe acerca do 

controle da jornada do profissional da categoria, o mesmo está, cada vez mais, 

deixando a sua vida em virtude de ter que se submeter ao trabalho, deixando de ter 

momentos com os familiares e até planejar momentos futuros. 

 

 

5 DO RECONHECIMENTO DO DANO EXISTENCIAL NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

 Cada vez mais, o dano existencial vem sendo incorporado no ramo jurídico do 

Direito do Trabalho, no qual tem os direitos tutelados pela Constituição Federal de 

1988, em parte específica, como os direitos sociais, que buscam a proteção de uma 

vida digna ao trabalhador. Como já mencionado no presente artigo, o dano 

existencial além de ser relativamente novo, existem poucos doutrinadores que 

defendem a indenização em sua virtude e os Tribunais Pátrios estão reconhecendo, 

lentamente, a sua distinção com o dano moral. 

 Vejamos nas palavras de Nascimento, a respeito de dano existencial, na 

relação de trabalho, 

 

[...] pela não concessão de férias por um longo período, pela sobrecarga de 
horas extras além do limite legal de forma habitual, tudo de modo a causar 
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um prejuízo concreto no modo de vida da pessoa (prejuízo à saúde 
psíquica) e/ou a um projeto de vida (exemplifique-se com o trancamento da 
faculdade por não conseguir comparecer as aulas) e/ou prejuízo concreto 
no convívio familiar (exemplifique-se com um divórcio por estar sempre 
ausente do meio familiar). (NASCIMENTO, 2014, p. 98) 
 

 O labor, em tese, deveria representar na vida do indivíduo, algo de satisfação 

pessoal, que acarretaria na obtenção de um lucro, com o intuito de proporcionar ao 

indivíduo uma qualidade de vida digna. No caso da profissão de caminhoneiro, que 

está sendo abordada no presente artigo, a submissão ao trabalho e o controle da 

jornada pelo empregador, faz com que o mesmo apenas subsista. 

 Os Tribunais vêm reconhecendo a indenização por dano existencial nas 

relações de trabalho, conforme os julgados abaixo, 

 

[...] DANO MORAL. DANO EXISTENCIAL. SUPRESSÃO DE DIREITOS 
TRABALHISTAS. [...] DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1. A 
teor do artigo 5º, X, da Constituição Federal, a lesão causada a direito da 
personalidade, intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas 
assegura ao titular do direito a indenização pelo dano decorrente de sua 
violação. 2. O dano existencial, ou o dano à existência da pessoa, - 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, Amaro 
Alves de). Dano existencial: a tutela da dignidade da pessoa humana. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 6, n. 24, mês out/dez, 2005, p. 68.). 3. 
Constituem elementos do dano existencial, além do ato ilício, o nexo de 
causalidade e o efetivo prejuízo, o dano à realização do projeto de vida e o 
prejuízo à vida de relações. Com efeito, a lesão decorrente da conduta 
patronal ilícita que impede o empregado de usufruir, ainda que 
parcialmente, das diversas formas de relações sociais fora do ambiente de 
trabalho (familiares, atividades recreativas e extralaborais), ou seja, que 
obstrua a integração do trabalhador à sociedade, ao frustrar o projeto de 
vida do indivíduo, viola o direito da personalidade do trabalhador e constitui 
o chamado dano existencial (...). (RR - 727-76.2011.5.24.0002 , Relator 
Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 19/06/2013, 1ª 
Turma, Data de Publicação: 28/06/2013). No caso, o trabalhador era 
submetido a jornada de trabalho diária de 14 horas, em média, com trabalho 
aos domingos e apenas uma folga compensatória, revelando conduta 
contrária ao disposto nos artigos 6º, 7º, XIII, da Constituição Federal e 59 da 
CLT, refletindo a ilicitude patronal na privação do direito aos convívios social 
e familiar do empregado, caracterizando dano moral passível de reparação 
pela via indenizatória (DISTRITO FEDERAL, 2014). 
 
[...] DANO MORAL. DANO EXISTENCIAL. SUPRESSÃO DE DIREITOS 
TRABALHISTAS. NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS. DURANTE TODO O 
PERÍODO LABORAL. DEZ ANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. 
VIOLAÇÃO. 1. A teor do artigo 5º, X, da Constituição Federal, a lesão 
causada a direito da personalidade, intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas assegura ao titular do direito a indenização pelo dano 
decorrente de sua violação. 2. O dano existencial, ou o dano à existência da 
pessoa, - consiste na violação de qualquer um dos direitos fundamentais da 
pessoa, tutelados pela Constituição Federal, que causa uma alteração 
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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, Amaro Alves de Dano existencial: a tutela da dignidade 
da pessoa humana. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 6, n. 24, mês 
out/dez, 2005, p. 68.). 3. Constituem elementos do dano existencial, além 
do ato ilício, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo, o dano à realização 
do projeto de vida e o prejuízo à vida de relações. Com efeito, a lesão 
decorrente da conduta patronal ilícita que impede o empregado de usufruir, 
ainda que parcialmente, das diversas formas de relações sociais fora do 
ambiente de trabalho (familiares, atividades recreativas e extralaborais), ou 
seja, que obstrua a integração do trabalhador à sociedade, ao frustrar o 
projeto de vida do indivíduo, viola o direito da personalidade do trabalhador 
e constitui o chamado dano existencial. 4 . Na hipótese dos autos, a 
reclamada deixou de conceder férias à reclamante por dez anos. A 
negligência por parte da reclamada, ante o reiterado descumprimento do 
dever contratual, ao não conceder férias por dez anos, violou o patrimônio 
jurídico personalíssimo, por atentar contra a saúde física, mental e a vida 
privada da reclamante. Assim, face à conclusão do Tribunal de origem de 
que é indevido o pagamento de indenização, resulta violado o art. 5º, X, da 
Carta Magna. Recurso de revista conhecido e provido, no tema (DISTRITO 
FEDERAL, 2013). 
 
DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXTRA EXCEDENTE DO LIMITE LEGAL 
DE TOLERÂNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. O dano existencial é uma 
espécie de dano imaterial, mediante o qual, no caso das relações de 
trabalho, o trabalhador sofre danos/limitações em relação à sua vida fora do 
ambiente de trabalho em razão de condutas ilícitas praticadas pelo tomador 
do trabalho. Havendo a prestação habitual de trabalho em jornadas extras 
excedentes do limite legal relativo à quantidade de horas extras, resta 
configurado o dano à existência, dada a violação de direitos fundamentais 
do trabalho que traduzem decisão jurídico-objetiva de valor de nossa 
Constituição. Do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 
decorre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade do trabalhador, 
do qual constitui projeção o direito ao desenvolvimento profissional, situação 
que exige condições dignas de trabalho e observância dos direitos 
fundamentais também pelos empregadores (eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais) Recurso do reclamante parcialmente provido. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2013). 

 

 É amplamente constatado que, cada vez mais, o dano existencial vem sendo 

dissipado do dano moral e tratado como um novo dano extrapatrimonial. Portanto, 

esse dano tem sido explorado pela doutrina e aplicado, aos poucos, pelos Tribunais 

nas relações de trabalho, o que torna cada vez mais eficaz o comprometimento do 

empregador, responsabilizando-o em tutelar, com o empregado, suas obrigações e 

responsabilidades e apresentar meios preventivos que visam um tratamento 

humanitário para o trabalhador poder ter uma vida digna e não apenas sobreviver 

em virtude do seu emprego, fazendo com que o motorista deixe de aproveitar 

momentos com os seus familiares. 
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6 DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR EM INDENIZAR A TÍTULO DE 

DANO EXISTENCIAL O EMPREGADO PELO CONTROLE DA JORNADA DE 

TRABALHO 

 

Conforme já exposto, o instituto do dano existencial é relativamente novo e a 

possibilidade de indenização ainda é um conceito pouco utilizado, na doutrina 

brasileira. Denota-se que o empregador que controla a jornada de trabalho do 

caminhoneiro, que passa mais de 97% (noventa e sete por cento) do tempo de 

trabalho nas estradas, submete o mesmo às suas regras, suas imposições, ou seja, 

seus comandos, tornando, assim, a jornada de trabalho do profissional 

impositivamente exaustiva, situações que, inegavelmente, afetam o projeto de vida 

do empregado. 

Assim, tem-se que além do empregado caminhoneiro passar a maior parte da 

sua vida longe da sua família, sem poder ao menos fazer uma viagem (de lazer) 

com a mesma, ele acaba perdendo datas importantes em razão de se submeter a 

longas jornadas de trabalho, como por exemplo, aniversário dos filhos, datas 

comemorativas e até mesmo o nascimento do seu próprio filho.  

Veja que devido as longas jornadas de trabalho, o profissional fica 

desgastado e tem seus direitos fundamentais e da personalidade feridos, atingidos, 

afetados diretamente, como assevera Guedes, acerca do dano existencial devido ao 

trabalhador, 

 
[...] pode decorrer da dispensa injusta, do rebaixamento de função, da 
obrigação de trabalhar em condições desfavoráveis e inseguras, da 
preterição na ascensão profissional, e, especialmente, da perda da paz 
interior decorrente do assédio sexual ou da vexação e humilhação 
insidiosas próprias do mobbing, ainda que de natureza leve. (GUEDES, 
2008, p. 129) 
 

O Código Civil prevê, acerca da responsabilidade, que ela é devida a reparação do 

dano por aquele que o causar, a saber. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 

e 187), causa dano a outrem, é obrigado a repará-lo” (BRASIL, 2002).  

A teoria da responsabilidade civil trabalha os elementos objetivos e subjetivos, 

para a reparação dos danos causados aos indivíduos e o dever de reparar o 

ofendido sobre dano. Tratando o dano existencial como uma espécie de dano 

extrapatrimonial, utiliza-se as premissas da legislação Civil, por analogia na relação 
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de empregado e empregador, eis que o empregador tem o dever de reparar o dano 

que causa ao seu empregado, em virtude das razões atinentes a sua função. 

O dano existencial é causado pelo empregador, quando o mesmo limita a 

jornada de trabalho do empregado e o dever de reparar é atinente e perfeitamente 

cabível, a título compensatório, pela perda de oportunidades futuras e frustradas por 

causa de sua jornada de trabalho exaustiva e pelas condições de trabalho que não 

são dignas.  

Para Boucinhas Filho e Alvarenga, sobre o dano existencial nas relações de 

trabalho, 

 
O dano existencial no Direito do Trabalho, também chamado de dano à 
existência do trabalhador, decorre da conduta patronal que impossibilita o 
empregado de se relacionar e de conviver em sociedade por meio de 
atividades recreativas, afetivas, espirituais, culturais, esportivas, sociais e de 
descanso que lhe trarão bem-estar físico e psíquico e, por consequência, 
felicidade; ou que o impede de executar, de prosseguir ou mesmo de 
recomeçar o seus projetos de vida, que serão, por sua vez, responsáveis 
pelo seu crescimento ou realização profissional, social e pessoal. 
(ALVARENGA, 2013, p. 81) 
 

O Doutrinador Afonso aponta as possibilidades de ocorrência de dano 

existencial decorrentes da relação de trabalho, 

 
I. Acidente de trabalho com vítima de lesão física e morte;  
II. Não recolhimento do INSS que frustra a aposentadoria do trabalhador; III. 
Meio ambiente de trabalho insalubre que acarrete lesão;  
IV. Meio ambiente de trabalho degradante e sem condições mínimas;  
V. Trabalho análogo ao de escravo;  
VI. Jornada excessiva habitual e sem permissão de intervalos semanal, 
interjornada e anual e que priva a vida de relação, os direitos sociais;  
VII. Assédio moral com traumas psicológicos;  
VIII. Assédio sexual com traumas psicológicos;  
IX. Entre outras que podem surgir durante o contrato de trabalho, desde que 
frustre o projeto de vida e a relação do trabalhador, sob pena de ocorrer o 
dano moral simples que visa reparar a dor e ofensa ao espírito da pessoa. 

 

O profissional caminhoneiro trabalha em longas jornadas, se submete a até 

60 (sessenta) dias nas estradas e quando se trata de submissão, a ideia central que 

se intensifica é de que a grande maioria dos caminhoneiros são homens que detém 

baixa escolaridade e, devido a sua criação familiar, crescem sabendo fazer apenas 

trabalhos que exigem menos conhecimentos técnicos. 

É sabido que, em muitos casos, o motorista se tornou profissional nesse ramo 

empregatício por um histórico familiar e pelo fato da profissão não exigir formação 

acadêmica, sendo viável também o salário laboral, que normalmente é relevante 
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comparado as profissões que não exigem formação acadêmica e maiores 

formalidades. 

Portanto, devido as condições sociais e as necessidades do caminhoneiro, o 

mesmo acaba se submetendo a permanecer na profissão, por perceber que não se 

torna viável a troca, ao fazer uma comparação com qualquer outra profissão que 

poderia exercer, em muitos casos também é a única profissão que o indivíduo sabe 

exercer. 

Assim, o doutrinador Maurício Godinho Delgado conceitua a jornada de 

trabalho, 

 
Jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se 
coloca à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. E, 
desse modo, a medida principal do tempo diário de disponibilidade do 
obreiro em face de seu empregador como resultado do cumprimento do 
contrato de trabalho que os vincula. A jornada mede a principal obrigação 
do empregado no contrato — o tempo de prestação de trabalho ou, pelo 
menos, de disponibilidade perante o empregador. (DELGADO, 2012, p. 17) 

 

Como se observa, o profissional se submete ao controle da sua jornada de 

trabalho por parte do empregador, seja em virtude da limitação do horário por 

consequência da legislação pertinente, seja por faculdade do empregador em 

aproveitar o custo-benefício da localidade do caminhoneiro no país, é fato que o 

empregador causa dano ao empregado, tornando a sua jornada de trabalho 

excessiva e por consequência frustrando os planos futuros e perdendo a presença 

entre seus familiares e amigos. 

O caminheiro tem seus direitos da personalidade afetados, eis que não existe 

dignidade em uma jornada de trabalho que o submete a ficar dias e até meses 

afastado de seus entes familiares, bem como, ter que repousar em lugares que não 

oferecem dignidade alguma a qualquer ser humano, como fazer higiene pessoal e 

refeições no próprio veículo. 

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto na mais alta 

legislação do país, a Constituição Federal, e constitui “norma jurídico-positiva, 

dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal e material e, como tal, 

inequivocamente carregada de eficácia, alcançando, portanto, [...] a condição de 

valor jurídico fundamental da comunidade” (SARLET, 2007, p.72). 

Assim, dispõe Alvarenga acerca dos direitos da personalidade, 

 
[...] são inatos e inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira 
perpétua e permanente, que nascem com a pessoa humana e a 
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acompanham durante toda a sua existência, tendo como finalidade 
primordial a proteção aos atributos da personalidade e da dignidade da 
pessoa humana em todos os aspectos. (ALVARENGA, 2013, p. 76) 
 

 Os direitos da personalidade não podem ser afetados, porque o indivíduo tem 

que ter no mínimo a garantia da sua dignidade no âmbito do trabalho, um mínimo 

existencial de qualidade de vida, de projeção familiar e tranquilidade, eis que nada 

compensa a sua existência, assim, se feridos e lesados, houveram danos sofridos e 

devem ser reparados. 

Neste viés, faz-se necessário o aperfeiçoamento do estudo do instituto do 

dano existencial como responsabilidade dos empregadores que violam os direitos 

trabalhistas e fundamentais dos empregados e cada vez mais incorporar, na 

jurisprudência, a condenação em indenização moral a título de dano existencial. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho buscou, antes de tudo, prezar pela relevância de respeito 

aos direitos fundamentais e a garantia de assegurar uma vida mais digna ao 

empregado caminhoneiro, demonstrando-se, portanto, a relevância do tema, seus 

aspectos doutrinários e a aplicação nos Tribunais Pátrios. Isto, tendo em vista que é 

de notório conhecimento, que os profissionais da categoria sofrem a vida inteira com 

o controle absoluto da sua jornada de trabalho pelo empregador. 

 A responsabilização do empregador, por de certa forma tirar essa dignidade 

do empregado caminhoneiro, deve ser cada vez mais explorada, tendo em vista a 

necessidade de alavancar os estudos acerca do dano existencial, por ser uma 

espécie de dano extrapatrimonial, relativamente novo, e eis que o dano sofrido não 

está necessariamente tutelado pelo dano moral que se mostra insuficiente para 

indenizar de forma compensatória os danos sofridos pelo ofendido. 

 Muitos doutrinadores atuais estão intensificando, cada vez mais, os estudos 

acerca do dano existencial, com a finalidade de definir como está nova espécie de 

dano extrapatrimonial que vai além dos moldes do instituto do dano moral. Vê-se 

que a jurisprudência vem cada vez mais percebendo a necessidade de ver tutelado 

o direito sofrido pelo empregado que tem parte da sua vida, e do aproveitamento da 
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mesma, retirada em virtude da má conduta do empregador e abuso por haver o 

detrimento do controle da jornada de trabalho. 

 Assim, a presente pesquisa busca criticar principalmente a necessidade de 

diferenciar o instituto do dano existencial, do instituto do dano moral, classificando-o 

como uma espécie de dano extrapatrimonial. Da mesma forma, pretende-se 

demonstrar a ineficácia do artigo acrescentado à Consolidação das Leis 

Trabalhistas, tendo em vista que o mesmo apenas acrescenta, ao empregador, a 

necessidade de limitar ainda mais a jornada de trabalho do caminhoneiro, fazendo 

ele ficar mais tempo nas estradas do que com a sua própria família, em que pese o 

seu ideal seja fundamentado na preservação da saúde do mesmo. 

 Portanto, esse tema deve ser cada vez mais explorado, principalmente pela 

academia, buscando não só confrontar a legislação pertinente, mas acima de tudo a 

mudança da conduta laboral do empregador, deve se conscientizar cada vez mais o 

empregador que deve ser responsabilizado por ferir diretamente a dignidade do 

trabalhador caminhoneiro, para a jurisprudência se consolidar neste aspecto e 

transmitir a real valoração de uma indenização, que é o caráter pedagógico. 
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