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DANO EXISTENCIAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

  
 

Viviane Candido da Silva  

.  

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a análise do dano existencial nas relações de 
trabalho frente a nova reforma trabalhista. O dano existencial originou-se na Itália na 
década de 1950, com a necessidade de amplificar o campo de alcance da 
responsabilidade civil, para que o Direito conseguisse acompanhar a evolução 
social. No Brasil as discussões relativas ao dano existencial na esfera jurídica são 
recentes, porém progressivamente vem sendo evidenciado pelos Tribunais e 
doutrinadores, fundamentando-se no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e 
nos Direitos Fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. O tema 
abordado busca esclarecer a questão conceitual do que se entende por dano 
existencial, essencialmente na relação laboral, de acordo com o reconhecimento 
desse direito na nova reforma trabalhista, bem como com o posicionamento 
jurisprudencial e doutrinário. 
 

Palavras-chave: Dano existencial. Direito do trabalho. Direitos e garantias  
constitucionais. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work has the objective of analyzing the labor relations’ existential 
damages in the context to the new labor reform. Existential damage originated in Italy 
in the 1950s, with the need to amplify the scope of civil liability, so that the Law could 
keep up with social evolution. In Brazil, the discussions regarding existential damage 
in the legal sphere are recent, but progressively has been evidenced by the Courts 
and doctrinaires , based on the Principle of Dignity of the Human Person and the 
Fundamental Rights provided for in the Federal Constitution of 1988. The theme 
addressed seeks to clarify the conceptual question of what is meant by existential 
damage, essentially in the labor relation, according to the recognition of this right in 
the new labor reform, as well as with the jurisprudential and doctrinal positioning. 
  
Key-words: Existential damage. Labor law. Rights and guarantees 
constitutional provisions 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Originário do Direito Italiano, na década de 1950, o Dano Existencial 

determinou um novo tipo de direito extrapatrimonial contido na responsabilidade civil. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é demonstrar o cabimento da 

responsabilização dos empregadores ao dano causado que atinja o 

desenvolvimento natural do empregado, abrangendo a ordem pessoal e social. 

No primeiro momento, serão abordados os direitos e garantias fundamentais, 

dispostos na Constituição Federal de 1988, bem como o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, que visam garantir a toda pessoa o direito de ter uma vida digna. 

Esses direitos consolidados na Constituição Federal de 1988 norteiam as relações 

de trabalho, visto que, é notória a necessidade de salvaguardar a classe que 

emprega o uso da força do trabalho como meio de prover a sua própria subsistência. 

No entanto, com o constante crescimento da sociedade capitalista, os direitos 

dos trabalhadores acabam sendo esquecidos e desrespeitados pelo empregador, 

atribui-se a essa circunstância a fragilidade identificada nas relações de trabalho, na 

qual, o empregado é transformado em mera peça necessária somente para a 

produção e expansão do capitalismo. 

Por esse motivo, o presente estudo faz-se necessário devido às incontáveis 

irregularidades e violações aos direitos nas relações de trabalho, associados à 

insegurança financeira e ameaça ao desemprego, os quais levam o empregado a 

submeter-se a trabalhos excessivos que não respeitam os direitos inerentes à  

pessoa humana. 

Dessa forma, este artigo irá analisar a viabilidade da aplicação do dano 

existencial nas relações de trabalho, de acordo com os posicionamentos 

doutrinários, bem como o entendimento dos Tribunais e a aplicação das leis de 

acordo com a reforma trabalhista de 2017.  
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2 DIREITOS E GARANTIAS DO TRABALHADOR 

 

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela 

Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, logo após a segunda 

grande guerra. Composto por 30 artigos dedicados a valores como igualdade, 

liberdade, dignidade, fraternidade, direitos de personalidade, entre outros, é 

considerado um marco histórico dos direitos da pessoa humana, pois “enaltece que 

todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, porque são 

dotadas de razão e consciência e, em função de tais postulados, devem agir umas 

para com as outras com espírito de fraternidade” (LEITE, 2011, p.17). 

Corroborando com o doutrinador, Maior (2009, p.199) destaca que é na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que “estão expressos, de forma clara 

para quem quer enxergar, os valores que passam a ser essenciais para o 

desenvolvimento das sociedades e da condição humana”. 

No Brasil, somente com a Constituição Federal de 1988 é que de fato foi 

reconhecida a dignidade da pessoa humana. O legislador constituinte logo no início 

estabeleceu no Título I, artigo 1º inciso III a dignidade da pessoa humana como 

principio fundamental. Buscando de forma clara estabelecer um conceito de 

dignidade da pessoa humana, (SARLET, 2001 p. 106) estabelece: 

 

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que 
simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável, na medida em que 
constitui elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser 
destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de 
determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a 
dignidade. Esta, portanto, como elemento integrante e irrenunciável da 
natureza da pessoa humana, é algo que se reconhece, respeita e protege, 
mas não que possa ser criado ou que lhe possa ser retirado, já que existem 
em cada ser humano como algo que lhe é inerente.  

 
 

Complementando tal ideia, traz-se o ensinamento de Amauri Mascaro  

Nascimento  (2011, p. 464) quanto à proteção da dignidade do ser humano:  

 

O princípio dos princípios do ordenamento jurídico brasileiro é a proteção da 
dignidade do ser humano (CF, art. 1o, III). Reordena e amplia a tutela 
econômica para transformá-la em tutela também moral do trabalhador. A 
Constituição Federal do Brasil (art. 1o, III) declara que nosso Estado 
Democrático de Direito tem como fundamento, entre outros valores, a 
dignidade da pessoa humana. A dignidade é um valor subjacente a 
numerosas regras de direito. A proibição de toda ofensa à dignidade da 
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pessoa é questão de respeito ao ser humano, o que leva o direito positivo a 
protegê-la, a garanti-la e a vedar atos que podem de algum modo levar à sua 
violação, inclusive na esfera dos direitos sociais 

 
              

Assim como a dignidade da pessoa humana está amparada pela Constituição 

Federal, estão também os direitos fundamentais que visam a proteção do indivíduo. 

“Os direitos fundamentais se consubstanciam em objetivos basilares de um 

ordenamento democrático e servem à proteção do indivíduo, porque possuem 

perspectiva subjetiva, tanto individual quanto coletivamente”. (SOARES 2009, p. 29) 

Neste sentido, cabe salientar que a maioria dos direitos fundamentais, 

incluindo também os da esfera trabalhista, estão interligados ao princípio da 

dignidade. “Sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que 

lhe são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade” (SARLET 

2012, p. 102). 

Na seara do Direito do Trabalho, a dignidade da pessoa está diretamente 

relacionada à efetivação dos direitos trabalhistas. Recusar ao trabalhador uma 

jornada de trabalho adequada, um salário compatível a sua função e sua 

subsistência, bem como, direito a descanso, é negar a este a existência digna, 

violando portanto, o princípio da dignidade humana. 

Neste contexto cabe destacar que o trabalho não se limita apenas a função 

de prover a própria subsistência, mas também passa a ser meio de afirmação do 

trabalhador perante a sociedade. Como leciona o doutrinador Leite (2011, p. 95): 

 

Percebe-se, portanto, que é dever do Estado, assegurar que os direitos 
trabalhistas – conquistados pela classe operária no decorrer da história –
sejam plenamente aplicados nas relações entre empregado e empregador, 
pois, do contrário, se estaria negando ao trabalhador o direito a uma 
existência digna, conforme estabelecido em nosso ordenamento jurídico. Não 
se pode ignorar que o valor social do trabalho na acepção mais ampla do 
termo, constitui postulado básico da dignidade da pessoa humana e corolário 
da própria cidadania. 

 

O direito ao lazer, por exemplo, é fundamental na vida de qualquer indivíduo,  

como afirma Marcela Andresa Semeghini Pereira (2003, p. 10): “Os direitos sociais, 

junto com os direitos individuais, coletivos, da nacionalidade e políticos/democráticos 

ou da cidadania são direitos fundamentais do homem, sendo o lazer também um 

direito fundamental”. Quando a pessoa deixa de realizar atividades físicas, 
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recreativas e até mesmo de gozar do seu descanso, está prejudicando a sua saúde 

física e mental. 

Segundo Pereira (2003, p.9) “O trabalhador necessita do momento de lazer 

não apenas para sua saúde física, mas principalmente para sua saúde mental.”  

Tendo em vista que, no trabalho a pessoa fica condicionada a seguir regras 

estabelecidas, não havendo a possibilidade de pensar e agir de forma livre.  

Nesse mesmo sentido, de acordo com os direitos garantidos ao trabalhador, 

inclui-se também o convívio social e familiar, que é de extrema importância ao 

indivíduo. Ocorre muitas vezes que com o trabalho excessivo a pessoa acaba 

deixando de exercer tal direito. Soares (2009, p. 47) traz a seguinte observação:   

 

Os sacrifícios, as renúncias, a abnegação, a clausura, o exílio, o prejuízo do 
cotidiano, uma interação menos rica do lesado com as outras pessoas, 
coisas e interesses, provisórias ou definitivas, todos esses elementos 
constituem dano existencial. 

                        

Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 37) acentua que “a tutela à existência 

da pessoa está na valorização de todas as atividades realizada por ela. Atividades 

essas que devem proporcionar felicidade ao indivíduo, pois a felicidade é a razão de 

ser da existência humana”.  

Conclui-se, portanto, que a expressão “Direitos humanos fundamentais”, ao 

menos no direito brasileiro, refere-se a todos os direitos humanos consolidados nas 

primeiras declarações e tratados mundiais, que foram amplamente recepcionados 

pela CF/1988 como direitos fundamentais da pessoa, os quais serão analisados na 

sequência. 

 

 

3. DANO EXISTENCIAL 

 

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ESPÉCIES DE DANO 

 

            De acordo com De Plácido Silva (2009) a expressão dano deriva do Latim 

damnum e tem como significado todo mal ou ofensa causado a outrem, da qual 

resulte uma deterioração ou destruição a alguma coisa dele ou gere um prejuízo ao 

seu patrimônio.   
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Para Sergio Pinto Martins (2008, p. 18): trata-se de “um prejuízo, ofensa, 

deterioração, estrago, perda. É o mal que se faz a uma pessoa. É a lesão ao bem 

jurídico de uma pessoa. O patrimônio jurídico da pessoa compreende bens materiais 

e imateriais (intimidade, honra, etc.)’’. 

O dano divide-se em duas categorias, umas delas patrimonial (material) e 

outra extrapatrimonial (moral). O dano material causa um importante dano ao 

patrimônio da vítima, sendo possível calcular a dimensão do estrago e auferi-lo em 

valores. Em contrapartida, o dano moral caracteriza-se pela impossibilidade de 

avaliar de forma pecuniária o prejuízo. Havendo, portanto, apenas reparação ao 

passo que há a afetação do ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima em 

decorrência da lesão aos seus direitos de personalidade. (SILVA, 2011).  

No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, Flaviana Rampazzo Soares 

(2009), entende que houve um aumento significativo da proteção aos interesses 

imateriais da pessoa, visto que, não abrange somente o dano moral, mas todo o tipo 

dano não patrimonial que de alguma forma seja juridicamente relevante ao livre 

desenvolvimento da personalidade e a sua existência. 

Contudo, embora seja considerado uma espécie de dano moral, o dano 

existencial se distingue deste, haja vista que, o dano moral tem repercussão íntima 

(padecimento da alma, dor, angústia, mágoa, sofrimento) e sua dimensão é 

subjetiva, não exigindo prova, ao passo que, para caracterização do dano 

existencial, haverá constatação objetiva (BEBBER, 2009, p. 30). 

Assim refere-se Soares (2009 p. 45) ao destacar a questão temporal: 

 

Ademais, enquanto o dano moral incide sobre o ofendido, de maneira,muitas 
vezes, simultânea à consumação do ato lesivo, o dano existencial, 
geralmente, manifesta-se e é sentido pelo lesado em momento posterior, 
porque ele é uma sequência de alterações prejudiciais no cotidiano, 
sequência essa que só o tempo é capaz de caracterizar. 
 

           Neste mesmo contexto, conforme alude Soares (2009, p 46): 

 

O dano existencial diferencia-se do dano moral propriamente dito, porque 
esse é “essencialmente um sentir”, enquanto aquele é um “não mais poder 
fazer, um dever de agir de outra forma, um relacionar-se diversamente”, em 
que ocorre uma limitação do desenvolvimento normal da vida da pessoa. 
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Por esta razão, nota-se a relevância em reconhecer a figura do dano 

existencial como elemento de suma importância para uma proteção completa em 

detrimento às lesões de direitos fundamentais. 

 

3.2 ORIGEM DO DANO EXISTENCIAL 

 

O Dano existencial teve origem no direito Italiano e passou a ganhar 

importância e reconhecimento após inúmeras decisões judiciais, nas quais 

reconheciam a existência de um novo dano.  “Na década de 1950, houve o 

reconhecimento do que se chamou de “dano à vida de relação”, o qual deveria ser 

indenizado, independentemente da indenização devida pelo dano material sofrido 

pelo lesado.” Soares, (2009, p. 41) 

A responsabilidade civil no direito italiano, segundo Soares (2012, p. 41) está 

fundamentada no Código Civil, nos artigos 2.043 e 2.059. O primeiro artigo é a base 

legal para a responsabilidade civil por danos materiais. E o segundo é utilizado como 

fundamento para indenizações por danos imateriais. 

No entanto, a partir da década de 1970 é que começaram a ser emitidas mais 

decisões judiciais, nas quais determinavam a necessidade de proteger a pessoa 

contra atos que atingissem a sua atividade realizadora, embora ainda sem ser 

reconhecida como dano existencial. Soares (2009, p. 41-42), 

A partir daí, passaram a serem reconhecidos os danos biológicos, sendo 

esses danos que causem lesões a saúde da pessoa, ainda que psicologicamente, 

pois os danos a saúde deixou de tratar apenas da integridade física, passando a ser 

entendido como todo dano que de alguma forma possa afetar negativamente o 

psicológico de uma pessoa. 

Ainda, de acordo com esse entendimento Guedes, (2008, p.129) ensina: 

 

Partindo de uma interpretação dada pela Corte Constitucional italiana, 
podemos afirmar o seguinte: se entendemos 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 mesmos sofrem por causa de 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 humana enquanto pessoa mesma. Em 
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consequência dessa interpretação surge o dano existencial, como categoria 
geral do dano não patrimonial (grifo da autora).  
 

Estes conceitos levaram a jurisprudência e a doutrina a se questionarem 

sobre essa nova definição de dano biológico, acarretando uma discussão acadêmica 

sobre o assunto, com encontros e movimentos realizados por estudiosos, tendo 

como mentores os professores Paolo Cendon e Patrizia Ziviz (SOARES, 2009, p. 

43). 

Porém, a Suprema Corte italiana só veio se pronunciar explicitamente sobre o 

dano existencial, pela primeira vez, em 7 de junho de 2000, com a Decisão nº 

7.713/2000, na qual um pai foi, em razão de sua conduta omissiva, condenado a 

indenizar o dano existencial causado ao filho, pois não havia pago as prestações 

alimentícias devidas, e por este motivo o filho veio a sofrer ofensa à sua dignidade, 

com o comprometimento de seu desenvolvimento. (SOARES, 2009, p. 43). 

Finalmente, entenderam os italianos, que “o rol de atividades da vida de 

relação que podem ser afetadas negativamente é amplo, e concluíram que tais 

danos são os que atingem a existência humana” (SOARES, 2009, p. 44). 

Emergia o novo instituto, consolidado na jurisprudência e cada vez mais 

difundido no direito Italiano, que aos poucos acabou por transpassar suas fronteiras, 

chegando ao Brasil, conforme estudaremos adiante. 

 
 

3.3 CONCEITO  
 
 

Após entender a origem do dano existencial, é necessário identificar e 

compreender quais as áreas do indivíduo que podem realmente ser afetadas para 

que seja arguido a hipótese do dano. Como visto anteriormente, após muitos anos 

de análises e estudos foi que os doutrinadores italianos conseguiram diferenciar os 

danos e enfim conceituar o dano existencial.  

           Para Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 44):  

  

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 
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seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou modificar em sua  
forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina. 

  

 
           Seguindo a linha de raciocínio, muito próxima a acima mencionada, temos o  

conceito de Amaro Alves De Almeida Neto (2012, p. 25):  

  

O dano existencial, ou seja, o dano à existência da pessoa, portanto, 
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.  

  

Com uma visão mais voltada ao objeto de estudo, que trata o dano existencial 

nas relações de trabalho, temos também o conceito dado pelos doutrinadores Jorge 

Cavalcanti Boucinhas Filho e Rúbia Zanotelli de Alvarenga (p. 1):  

  

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 os seus projetos de vida, que serão, por sua vez, responsáveis 
pelo seu crescimento ou realização profissional, social e pessoal. 

 
 

Nos ensinamentos de Frota e Bião (2010, p. 42), palavra existência significa 

estar, existir, relacionado  a  existência  humana  à  própria  vida,  estar  presente, o  

direito  de  ser livre, tomar  liberdade  e  proceder  escolhas,  manter-se  relacionado,  

projetar-se, entre outras 

Conforme análise é possível entender que o dano existencial é um prejuízo ao 

mais íntimo do indivíduo. Não se trata apenas de valores financeiros, mas sim, da 

própria felicidade e das realizações pessoais. Ele diferencia - se do dano moral, pois 

este não trás apenas amargura e aflição e sim, o sentimento de impedimento, de 

não mais poder realizar algo que almeja. O dano existencial frustra o projeto de vida, 

prejudicando a felicidade bem – estar da pessoa. (LORA 2013, p.1) 

Quando se fala em projetos ou planos que foram deixados para trás, trata-se 

de planos e/ou projetos reais para o homem comum, projetos que sejam 

considerados possíveis de realizar. “O chamado dano existencial é aquele que priva 

o indivíduo de colocar em prática o seu projeto de vida.” (COLNAGO 2013, p. 55) 
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O dano existencial frustra os objetivos da pessoa como ser humano dotado da 

vontade de concretizar sonhos e realizações em sua vida, e priva-o injustamente da 

concretização desses objetivos, conforme ensina Guedes (2008, p. 128): “Entende-

se por dano existencial o conjunto de repercussões de tipo relacional marcando 

negativamente a existência mesma do sujeito que é obrigado a renunciar às 

específicas relações do próprio ser e da própria personalidade” 

Haja vista o disposto acima cabe salientar que, o dano existencial é 

considerado uma espécie de dano extrapatrimonial ou imaterial e basicamente se 

divide em danos ao projeto de vida e danos ao convívio social e familiar. Segundo 

conceitua Frota, (2011):  

 

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.  

 

Assim, conclui-se que o dano existencial é todo evento danoso que venha 

causar prejuízo a qualidade de vida da vítima, provocando-lhe alterações em seu 

modo de vida, afetando negativamente suas relações e seus projetos de vida, de um 

modo permanente ou temporário. 

 

3.4 ELEMENTOS DO DANO EXISTENCIAL 

 

O dano existencial é classificado pelos doutrinadores como uma categoria de 

dano extrapatrimonial ou imaterial e para que ele seja configurado deve se observar 

os elementos básicos, quais sejam, danos ao projeto de vida e danos à vida de 

relação, que serão tratados separadamente a seguir. 

 

3.4.1 O dano ao projeto de vida 

  

A palavra dano já se refere a um prejuízo causado a outrem, no âmbito do 

Direito, temos um significado próprio como menciona Oliveira (2002, p. 28) “[...] dano 



15 
 

é a lesão (efeito) de um ato humano ilícito, comissivo ou omissivo, decorrente de 

dolo ou culpa, que fere interesse alheio juridicamente protegido”. 

Neste sentido, segundo Bebber (2009, p. 1), “dano existencial é conhecido 

também como dano ao projeto de vida ou prejudice d’agrément – perda da graça, do 

sentido”. Sendo assim, quando se refere a dano ao projeto de vida, trata-se de uma 

lesão aos projetos escolhidos para a vida que foram deixados para trás, frustrando 

os planos e provocando um vazio existencial. 

Ainda pelas palavras de Bebber, (2009, p. 1) Entende- se por projeto de vida 

o futuro escolhido por uma pessoa, isto é, o que decidiu fazer com a sua vida.  Todo 

indivíduo busca retirar de si, as habilidades e talentos que possui. Deste modo, 

projetam suas escolhas encaminhando a sua existência à realização do projeto de 

vida.       

Sobre o mesmo seguimento, Hidemberg Alves da Frota (2010, p. 276) analisa 

que o direito ao projeto de vida verdadeiramente é exercido quando o indivíduo se 

conduz a sua auto-realização, direcionando sua liberdade de escolha às metas, aos 

objetivos e às ideias que dão sentido à sua existência. 

É necessário observar que o projeto de vida deve ser algo que possa 

concretizar-se, e não algo que esteja fora do alcance comum, como por exemplo, 

viajar até a lua ou tornar-se um artista em algo que não tem habilidade. 

 

 3.4.2 Dano à vida de relação  
 
 

          O prejuízo por deixar de realizar projetos de vida, não está restrito apenas ao 

indivíduo que sofre o dano, vai além, afeta aos que estão próximos, o que é 

chamado de dano a vida de relação. Pois, quando se fala em prazeres da vida não 

está relacionado apenas a uma pessoa, mas também, aqueles que convivem 

como os pais, cônjuges, filhos, amigos, entre outros. Comumente, a concretização 

de um sonho, ou, objetivo, está relacionado com aqueles que estão a sua volta, 

pode-se entender melhor nas palavras de Frota (2011, p. 1):   

                                                        
Não há projeto de vida sem a vida de relação: as pessoas humanas, como 
seres-no-mundo-com-os-outros ou seres coexistenciais, precisam interagir 
umas com as outras, de modo que sejam concebidos, modelados, 
planejados, materializados, adaptados e readaptados os objetivos, as metas 
e as atividades que fornecem propósito às suas existências.  
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O labor não pode ser apenas uma forma de adquirir uma remuneração ao 

final do mês, sem medir esforços, com horas de trabalho excessivas. 

Mas o  empregado deve ter seus momentos de lazer, descanso, convívio familiar, 

fortalecendo-se para sua jornada de trabalho no dia a dia. (NETO, 2012, p. 22) 

Deste modo conclui-se que tanto o projeto de vida como a vida de relação é 

essencial ao ser humano na vida em sociedade e os danos que o afetam podem 

restar na caracterização do dano existencial. 

 

 

4  DANO EXISTENCIAL  NA ESFERA TRABALHISTA 

 

De acordo com tudo o que já foi abordado, o instituto da responsabilidade civil 

por dano existencial, por sua magnitude pode ser aplicado em diversas vertentes do 

ordenamento jurídico, especificamente na esfera trabalhista o dano existencial é 

conhecido como dano à existência do trabalhador, que decorre das atitudes 

patronais que prejudicam o trabalhador em seu desenvolvimento social. 

(BOUCINHAS FILHO; ALVARENGA 2013 p 25). 

O trabalhador não pode abrir mão de seus direitos e sacrificar a sua própria 

existência em função de excessos em seu ambiente laboral, visando um aumento 

exagerado na produtividade, beneficiando a empresa em detrimento de sua vida 

integra como ser humano.  

No entendimento de (BOUCINHAS FILHO; ALVARENGA, 2013, p.29): 

 

É possível perceber prejuízo ao desfrute pelo trabalhador dos prazeres de 
sua própria existência tanto quando dele se exige a realização de horas 
extras em tempo superior ao determinado pela Lei, como quando dele se 
exige um número tão grande de atribuições que precise permanecer em 
atividade durante seus períodos de descanso, ainda que longe da empresa, 
ou fique esgotado ao ponto de não encontrar forças para desfrutar de seu 
tempo livre.  

 

Em se tratando de danos dessa espécie, a vítima sente-se lesionada e 

privada dos direitos fundamentais, que são plenamente assegurados a todo ser 

humano, sendo eles: o direito a liberdade e a dignidade humana. (NETO, 2005 p 

34). 
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Ainda neste contexto, pelo entendimento de Soares (2009, p. 76), outra forma 

incontestável de dano existencial consiste em submeter determinado trabalhador à 

condição degradante análoga à escravidão. Conforme pondera a autora: “As 

condições de vida aviltantes que, normalmente, são impostas a tais trabalhadores 

também integram o dano existencial, pois não há como alguém manter uma rotina 

digna sob tais circunstâncias”. 

            Conforme já demonstrado, o dano existencial estabelece uma alteração 

negativa ao projeto de vida do indivíduo, obrigando-o a mudar a sua maneira de se 

relacionar e conviver com as pessoas que estão ao seu redor, maneira esta 

diferente daquela que havia planejado para sua vida. Nesse sentido Neto (2005, p 

24) afirma que o dano existencial  

 

Consiste na violação de qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa, 
[...] que causa uma alteração danosa no modo de ser do indivíduo ou nas 
atividades por ele executadas, com vistas ao projeto da vida pessoal, 
podendo ser verificado o dano à existência em diversas áreas juridicamente 
tuteladas. 
 

Ainda nesse entendimento, Guedes (2008, p. 129), exemplifica como podem 

ser causados danos ao trabalhador: 

 

[…] pode decorrer da dispensa injusta, do rebaixamento de função, da 
obrigação de trabalhar em condições desconfortáveis 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. 

 

Diante da inobservância dos direitos e garantias constitucionais e de todas as 

situações prejudiciais à própria existência do trabalhador é que surge a possibilidade 

de indenização por dano existencial. 

 

4.1 DANO EXISTENCIAL NA ATUAL JURISPRUDENCIA 

 

O que se percebe na recente jurisprudência, é que a maior parte dos pedidos 

é desprovida, por principalmente dois motivos. O primeiro deles é que fica a cargo 

do empregado o ônus de provar a existência do dano existencial, que por ser a parte 

mais frágil da relação, muitas vezes tem dificuldade e falta de recursos para a 

comprovação da existência do dano. O segundo motivo é o pedido, que por vezes 
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confunde o dano existencial com dano material, não sendo conhecido então como 

dano existencial.  

O ônus da prova está disposto no art. 373, CPC/2015: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe:  
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor.  

 

Ainda sobre o ônus de provar, o art. 818, da CLT dispõe: Art. 818 - A prova 

das alegações incumbe à parte que as fizer. Cabe ao reclamante o ônus de provar o 

dano sofrido, pois o simples fato de provar as jornadas extenuantes, não caracteriza 

o dano existencial. O autor, nem sempre consegue comprovar que houve dano 

existencial por parte do empregador, visto que ao trabalhar arduamente em 

sobrejornada, o empregado recebe por isso. 

O mais importante é que seja provado o prejuízo ao projeto de vida e quanto 

as relações interpessoais. Segundo Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 146): “O 

lesado deve provar o regular desenvolvimento das suas atividades cotidianas, antes 

do dano, bem como a sua cessação ou modificação prejudicial ocorrida a partir da 

ofensa”. As dificuldades estão presentes na jurisprudência brasileira, como será 

demonstrado adiante. 

O primeiro recurso foi desprovido, devido, não estar evidenciado a hipótese 

de dano existencial. É o que se percebe em diversas outras decisões, onde não 

conseguiu provar a ocorrência de dano existencial.  

 

TRT-PR-11-04-2017 DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXTENUANTE. 
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DANOSAS À 
VIDA SOCIAL E FAMILIAR DO EMPREGADO. O labor em jornada 
extraordinária tem como consequência o pagamento de horas extras. Neste 
contexto, para que se cogite do reconhecimento de dano existencial em 
função desta situação é necessário que o trabalhador demonstre que a 
situação tinha gravidade suficiente para influenciar de maneira negativa seu 
bem-estar físico e psíquico, o que não se verifica na situação em exame. 
Recurso do reclamante desprovido. (TRT-PR-03180-2015-022-09-00-4-
ACO-11717-2017 - 3A. TURMA Relator: THEREZA CRISTINA GOSDA 
Publicado no DEJT em 11-04-2017). 

 
Neste segundo recurso, a reclamante conseguiu deixar comprovado o seu 

direito, provando que era submetida a extenuantes jornadas de trabalho, tendo seu 

recurso ordinário provido, admitindo a indenização por dano existencial.  
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TRT-PR-10-02-2017 INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO 
PARCIAL. ARTIGO 71, § 4º, DA CLT. É devido o pagamento da hora 
integral, como extraordinária, correspondente ao intervalo intrajornada 
parcialmente usufruído, a teor do artigo 71, § 4º, da CLT e do entendimento 
firmado na Súmula 437, do TST. Recurso ordinário da reclamante a que se 
dá provimento, no particular. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DANOS EXISTENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. O dano existencial é uma 
espécie de dano moral, que se caracteriza quando o empregador impõe um 
volume excessivo de trabalho ao empregado, frustrando seus projetos de 
vida e prejudicando seu convívio social e familiar, em violação ao direito 
social do empregado ao lazer (art. 6º, caput, CF). Comprovado que a 
reclamada impunha ao reclamante jornadas excessivas de labor, devida a 
indenização. Recurso ordinário do reclamante ao qual se dá provimento.  
(TRT-PR-00486-2015-017-09-00-3-ACO-04130-2017 - 2A. TURMA, Relator: 
CÁSSIO COLOMBO FILHO Publicado no DEJT em 10-02-2017) 

 

Portanto, conforme demonstrado, as jornadas de trabalho quando realizadas 

de modo excessivo impedem a eficácia dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 

Quando realizadas com habitualidade, as jornadas excessivas causam danos na 

esfera existencial da pessoa humana, situação que permite indenização por dano 

existencial na relação de trabalho. 

 

 4.2 DANO EXISTENCIAL NA REFORMA TRABALHISTA 

 

Neste momento, o presente artigo irá destinar-se a compreender e discutir o 

dano existencial, instituto jurídico pertencente ao campo de estudo da 

responsabilidade civil, que passou a ser previsto expressamente dentre as hipóteses 

de dano extrapatrimonial trazidas pela Reforma Trabalhista. 

O dano existencial, antes da Lei n. 13.467/2017 não era expressamente 

identificado na legislação. Contudo, passou a ser incluído pelos dispositivos 223-B e 

223-C no recém-criado Título II-A (“Do Dano Extrapatrimonial”)  da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT): 

 

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão 
que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as 
quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.  
Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 
autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. 
 

 

 Ademais, já era estabelecido pela a Constituição Federal, os direitos e 

dignidade da pessoa humana, bem como, os valores sociais do trabalho (art. 1º, 
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CF/1988). Nota-se ainda que o constituinte teve o cuidado de tutelar a vida privada 

(art. 5º, X, CF/1988), o direito ao lazer (art. 6º, CF/1988) e ao acesso à cultura (art. 

215, CF/1988), em clara preocupação com o bem-estar do cidadão brasileiro. 

Visto todos esses direito tutelados pela Constituição Federal e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, verifica-se a cristalina intenção em garantir ao 

indivíduo um mínimo existencial, que se traduz no direito fundamental às condições 

materiais imprescindíveis à fruição de uma vida digna. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

             A pesquisa referente ao dano existencial nas relações de trabalho se faz 

importante nos dias atuais, pois cada vez mais os direitos dos trabalhadores têm 

sido suprimidos, não apenas aqueles constantes na legislação trabalhista, mas 

todos os direitos humanos e fundamentais que estão previstos na Constituição 

Federal de 1988.                                                                                                                                                    

            Muitos empregadores têm buscado o enriquecimento desenfreado, de 

maneira a obter o máximo de lucro possível, ainda que para isso seja necessário 

submeter os trabalhadores as jornadas de trabalho excessivas, condições de 

trabalho desumanas e o pior de todos os males, causado o dano ao projeto de vida 

e à vida de relação. 

         O dano existencial surgiu justamente da necessidade de assegurar aos 

trabalhadores os seus direitos, ou ao menos garantir que haja uma indenização 

pelos danos sofridos por não poder ter uma vida comum familiar e social desfrutando 

de seus prazeres.  

              Importante destacar que esses danos causados pelo empregador aos 

trabalhadores são impostos de maneira involuntária, e o empregado por ser a parte 

hipossuficiente da relação acaba se submetendo essas imposições e prejudicando o 

seu projeto de vida. 

                O presente trabalho teve a finalidade abordar a origem, conceito, 

diferenças entre outras espécies de danos, bem como a aplicação do dano 

existencial nas relações de trabalho, que foi regulamentado pela nova Reforma 
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Trabalhista, incluindo ao ordenamento jurídico Brasileiro um importante direito que 

vem se desenvolvendo no Brasil. 
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