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RESUMO 

 

Um tema pouco comentado, mas que tem sido aceito pela jurisprudência no Brasil. 
O Dano Existencial é oriundo do direito italiano e se trata de um dano 
extrapatrimonial, diferente de dano moral, ou dano biológico, mas sim, um dano 
relacionado a existência do indivíduo. Por ser relativamente novo no ordenamento 
jurídico brasileiro, o dano existencial aparece muito pouco, estando sempre ligado a 
figura do dano moral, visto que este sim, é um dano extrapatrimonial sempre citado 
quando diz respeito a um dano pessoal e imaterial, por tanto havendo a necessidade 
de conceituar o dano objeto do estudo, para que seja possível compreender a 
diferença com os outros danos. O método de pesquisa utilizado foi o de revisão 
bibliográfica, onde foi consultado obras, sites, doutrina e jurisprudência, artigos e 
revistas especializadas para atingir o objetivo.  
 

Palavras-chave: Dano Existencial. Direito do Trabalho. Dano Extrapatrimonial. Dano 
ao Projeto de Vida e à Vida de Relação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após muitos anos de exploração dos empregados, a consolidação das leis 

do trabalho (CLT), foi promulgada no ano de 1943 visando proteger a parte fraca da 

relação empregado/empregador.  

A Constituição Federal de 1988 veio a fortalecer essa função tutelar do 

direito do trabalho através de seus princípios, regras e valores, visando diminuir as 

desigualdades sociais, econômicas e políticas onde empregador é sempre superior 

ao subordinado.  

O fato é que mesmo com toda essa proteção, alguns empregados ainda 

sofrem com uma rotina de trabalho exaustiva, onde em busca de garantir o seu 

vínculo empregatício, o medo de ser demitido e a falta de vagas de emprego nos 

dias de hoje, fazem com que o empregador carregue esse empregado de serviço, 

ultrapassando o horário, ou até mesmo períodos de descanso, descanso semanal e 

férias, onde quem sai ganhando é apenas o empregador e o empregado sofre as 

consequências. É possível chegar a um estágio em que o empregado já não tem 

mais vida em família, lazer, tempo para estudar ou fazer cursos para aperfeiçoar o 

próprio trabalho. A saúde dessa pessoa certamente fica prejudicada e aqueles que 

estão a sua volta (família e amigos) também são atingidos, caracterizando então o 

dano existencial, ou seja, um prejuízo a própria existência.  

Para chegar ao foco do trabalho, que é conceituar o dano existencial, é 

necessário entender a origem do termo “dano existencial”, e os elementos que o 

configuram. 

Para que não haja dúvidas quanto ao dever de reparar o dano existencial, é 

necessário explanar a diferença entre este e os demais danos de natureza 

extrapatrimoniais, que vem surgindo na esfera jurídica e principalmente nas relações 

de trabalho.  

Como se está diante de uma nova proposta de reforma da CLT, que está um 

tanto quanto ultrapassada, o tema é de suma importância, visto que, está sendo 

expressamente previsto no texto de danos extrapatrimoniais, ao lado de dano moral 

e outros danos imateriais. Visando uma melhor proteção ao empregado e também 

para que não haja um abuso de pedidos exorbitantes referente a estes tipos de 

danos, auxiliando assim os nobres julgadores. 
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O presente estudo, é um atual e importante tema, que por estar apenas em 

projeto de reforma da CLT, não está sendo ainda trabalhado em sala de aula, sendo 

necessário uma pesquisa, para compreender esse dano que embora pouco 

comentado, está presente no dia a dia de muitos empregados por este país.  
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR 

 

Como parte mais frágil da relação trabalhista, o empregado necessita de 

uma proteção especial do Estado para que seus direitos fundamentais sejam 

tutelados.  

Ao trabalhar um tema, que trata de um dano advindo das relações 

trabalhistas, está se tratando também de um princípio constitucional que não está 

sendo respeitado e direito fundamental do trabalhador que está sendo violado.  

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 1° e incisos, estabelece seus 

princípios fundamentais, que deverão ser respeitados, dentre eles, no inciso III, está 

o princípio da dignidade da pessoa humana, que se refere a proteção a uma 

existência digna do indivíduo.  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; [...] 

 

Assim como a dignidade da pessoa humana está amparado pela 

Constituição Federal, estão também os direitos fundamentais que visam a proteção 

do indivíduo.  

É o que explica Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 29): 

 

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. Por 
viabilizarem o exercício de determinadas posições jurídicas, pode-se dizer 
que as normas de direito fundamental são “permissivas” e têm função de 
delimitar o “dever ser” em relação às normas de grau inferior. 

 

A proteção prevista na Constituição Federal é o fundamento encontrado para 

tutelar a existência digna do trabalhador. A partir do momento que as garantia 

fundamental do empregado quanto à uma vida digna está sendo violada, esse 

indivíduo passa a sofrer um dano que deverá ser reparado.     

 

2.1 O DIREITO À UMA VIDA DIGNA 
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O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é um princípio 

basilar, que deverá ser observado na criação de outras normas, ou seja, nenhuma 

regra poderá ferir a existência digna do ser-humano.  

Ainda sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Ingo Wolfgang 

Sarlet (2016, p. 264): 

 

A dignidade da pessoa humana, nessa quadra, revela particular importância 
prática a partir da constatação de que ela (a dignidade da pessoa humana) 
é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da comunidade em 
geral (portanto, de todos e de cada um), condição que também aponta para 
uma paralela e conexa dimensão defensiva (negativa) ou prestacional 
(positiva) da dignidade. Com efeito, verifica-se que na sua atuação como 
limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida 
à condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, mas também o 
fato de que a dignidade constitui o fundamento e conteúdo de direitos 
fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a exponham a 
ameaças e riscos, no sentido de posições subjetivas que têm por objeto a 
não intervenção por parte do Estado e de terceiros no âmbito de proteção a 
dignidade. Como tarefa o reconhecimento jurídico-constitucional da 
dignidade da pessoa humana implica deveres concretos de tutela por parte 
dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, 
assegurando-lhe também por meio de medidas positivas (prestações) o 
devido respeito e promoção, sem prejuízo da existência de deveres 
fundamentais da pessoa humana para com o Estado e os seus 
semelhantes. 

 

Como princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana, deve ser 

tutelada pelo Estado. Para compreender essa proteção, é necessário entender a 

definição de dignidade, trazida por De Plácido e Silva (2012, p. 213): 

 

DIGNIDADE. Derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em 
regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa, serve 
de base ao próprio respeito em que é tida. Compreende-se também como o 
próprio procedimento da pessoa, pelo qual se faz merecedor do conceito 
público.  

 

A proteção à dignidade, está ligada a proteção do ser humano. Não é à toa 

que o princípio da dignidade da pessoa humana se encontra no primeiro artigo da 

Constituição Federal. O ser humano é digno de toda proteção, seja quanto a sua 

vida, suas escolhas ou seu bem-estar físico e emocional. Sobre a dignidade, 

Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 52): 

 

A dignidade é um valor intrínseco característico do ser humano, pois ele 
detém razão e consciência particulares (na forma da Declaração Universal 
dos Direitos “do homem” de 1948), com a peculiar capacidade de agir, 
conscientemente, sobre o mundo e de interagir, criativamente, com o meio 
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em que vive, de acordo com as circunstâncias que entender mais 
convenientes e segundo a sua vontade e capacidade. Além disso, é o ser 
vivo que tem a capacidade de identificar as suas próprias características e 
reconhecer que os demais também a têm.  

 

As pessoas são diferentes umas das outras, bem como, suas escolhas, 

ideais, credos, condições financeiras, entre outros. Cada qual, com suas 

particularidades, devem ter o direito a uma vida digna, sendo respeitadas suas 

diferenças. Sobre as diferenças, ainda Soares (2009, p. 53): 

 

A dignidade da pessoa é um valor interior e próprio, de intensa e contínua 
manifestação e exteriorização, porque, ao mesmo tempo em que une e 
iguala as pessoas, pois todas têm um núcleo comum, as difere, já que a 
dignidade serve para assegurar a preservação das diferenças que tornam 
cada ser único e especial e que são necessárias para o próprio 
desenvolvimento sadio da sociedade, bem como age como fundamento 
para evitar que tais diferenças possam servir para inferiorizar uns frente aos 
outros.  

 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana, não se encontra 

presente apenas no primeiro artigo da Constituição Federal, a proteção à vida digna 

está presente em outros artigos que abordam sobre uma vida digna na esfera 

financeira e familiar, principalmente quanto às crianças e adolescentes e aos idosos. 

Sobre essa necessidade de proteção do Estado para com o ser humano, Ingo 

Wolfgang Sarlet (2016, p. 261): 

 

Nessa perspectiva, consagrando expressamente, no título dos princípios 
fundamentais, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito (art. 1.º, III, da CF), a CF – a exemplo do 
que ocorreu pela primeira vez e de modo particularmente significativo na Lei 
Fundamental da Alemanha (1949) -, além de ter tomado uma decisão 
fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do 
exercício do poder estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente 
que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, 
já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade 
estatal. Em outras palavras, no momento em que a dignidade é guindada à 
condição de princípio estruturante e fundamento do Estado Democrático de 
Direito, é o Estado que passa a servir como instrumento para a garantia e 
promoção da dignidade das pessoas individual e coletivamente 
consideradas.  

 

A proteção constitucional alcança o empregado, que é um ser humano digno 

de amparo quanto aos seus direitos trabalhistas, mas também quanto ao direito a 

uma existência digna, que não pode ser violada por um ato ilícito do seu 

empregador.  
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Para que seja possível uma existência digna, é extremamente necessário a 

presença de outros dois direitos, que fazem parte dos direitos fundamentais da 

pessoa: o Direito ao lazer e ao convívio social e familiar.  

 

2.2 O DIREITO AO LAZER 

 

A história do direito trabalhista, sempre esteve ligada a exploração do 

trabalhador, que era condenado à exaustivas horas de trabalho, onde o descanso 

para um novo dia de labuta era luxo, o qual não tinham direito. Eles viviam para 

trabalhar e não trabalhavam para viver. É o que pode ser visto nas palavras de Paul 

Lafargue (1999, p. 16-17): 

 

Em Mulhouse, em Dornach, o trabalho começava às cinco horas da manhã 
e acabava às cinco horas da tarde tanto no verão como no inverno [...]. Era 
preciso vê-los partir à noite. Há entre eles uma multidão de mulheres 
pálidas, magras, caminhando de pés descalços por cima para protegerem o 
rosto e o pescoço, e um número mais considerável de crianças pequenas 
não menos sujas, não menos pálidas e macilentas, cobertas de farrapos, 
todas engorduradas do óleo dos teares que lhes cai em cima enquanto 
trabalham. Estas últimas, melhor preservadas da chuva pela 
impermeabilidade das suas roupas, nem sequer têm no braço, como as 
mulheres de que acabamos de falar, um cesto onde estão as provisões do 
dia; mas trazem na mão, ou escondem debaixo do seu casaco ou como 
podem, o bocado de pão que os devem alimentar até a hora do seu 
regresso a casa.  

 

Ao longo de muitas décadas, os direitos dos trabalhadores foram aos poucos 

sendo conquistados, sendo o direito ao lazer, que diz respeito às folgas, férias e até 

mesmo aposentadoria, um deles.  

Um direito social previsto nos arts. 6° e 7°, IV e 227 da Constituição Federal 

de 1988: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
[...] 
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
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Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 O direito ao lazer é fundamental na vida da pessoa, 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, recreativas e até mesmo 

descansar ou dormir, está prejudicando a sua saúde física e mental. Ao afetar sua 

saúde, a pessoa passa a ter seu rendimento reduzido, onde até mesmo o 

empregador se vê prejudicado. O lazer não é mera futilidade, mas sim, uma 

necessidade física e cultural na saúde de qualquer indivíduo, que não pode ser 

retirado da pessoa.  

Segundo Pereira (2003, p. 9):  

 

O trabalhador necessita do momento de lazer não apenas para sua saúde 
física, mas principalmente para sua saúde mental. A mera mudança de local 
pode ajudar o homem a se sentir livre para pensar e agir, pois quando 
trabalha o homem fica subordinado ao que lhe é ordenado e estabelecido 
não havendo possibilidade de fuga. 

 

Além do lazer, o termo “ócio”, também se destina ao tempo livre do 

empregado. Embora se pareçam, são termos distintos. Como explicam Cássio 

Adriano Braz Aquino e José Clerton de Oliveira Martins (2007, p. 1):  

 

O termo lazer é atualmente utilizado de forma crescente, podendo ser 
empregado em sua concepção real ou ser associado a palavras como 
entretenimento, turismo, divertimento e recreação, porém o sentido do lazer 
é tão polêmico quanto a origem e o sentido do termo ócio. A palavra ócio, 
derivada do latim otium, significa o fruto das horas vagas, do descanso e da 
tranqüilidade, possuindo também sentido de ocupação suave e prazerosa, 
porém, como ócio, abriga a idéia de repouso, confunde-se com ociosidade. 

 

Enquanto o lazer se refere ao momento lúdico do empregado, momento em 

que escolhe uma atividade para fazer, ócio se refere ao momento de não fazer nada.  

Já o ócio produtivo, se trata daquele momento em que não fazer nada acaba 

rendendo melhor para o empregado. Momento esse em que o corpo e a mente 
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relaxam de suas atividades, proporcionando um aproveitamento melhor, com 

relação a força, mas principalmente quanto as ideias.  

O direito fundamental conquistado, assim como todos os direitos 

fundamentais, devem ser tutelados pelo Estado e serve para que não haja aquela 

exploração que era tão comum antigamente, para que o trabalhador tenha o lazer 

como forma de uma existência digna, onde em seus períodos de descanso, tanto 

referente ao lazer, quanto o ócio, sejam para o proveito físico, emocional e espiritual 

de renovar suas forças para que possa desempenhar bem o seu trabalho, com um 

melhor aproveitamento.  

 

2.3 DIREITO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR 

 

Quanto ao direito de se relacionar socialmente ou com seus familiares, faz 

parte da vida de relação interpessoal que é de extrema necessidade ao ser humano. 

Ninguém consegue viver só. Para que a pessoa tenha uma existência digna, a 

relação com outras pessoas é fundamental, tanto para a pessoa que sofre o dano, 

quanto para aqueles que o amam, que não podem mais desfrutar de sua presença.  

Se trata de um direito pessoal e intransferível. Não há como contratar uma 

pessoa para fazer o papel de filho ou pai. Uma vez que esse empregado não pode 

conviver socialmente ou em família, não possui mais uma existência digna. Seus 

direitos fundamentais foram violados.  

Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 36), trata das características dos 

direitos de personalidade: 

 

Os direitos de personalidade possuem características que decorrem da 
própria essência do instituto, que são: eficácia absoluta, 
intransmissibilidade, irrenunciabilidade e extrapatrimonialidade, oponíveis 
contra todos, desde que não desrespeitem outros direitos de igual ou 
superior categoria, segundo critério de ponderação a ser aplicado no caso 
concreto. 

 

Quanto ao relacionamento interpessoal, o indivíduo pode se prejudicar de tal 

forma ao se entregar apenas ao trabalho, que pode até deixar de constituir família 

pelo fato de não agregar tempo para se relacionar. O trabalho toma conta do tempo 

da pessoa, não havendo tempo para as demais coisas. 

Soares (2009, p. 47) traz a seguinte observação: 
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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. 

 

O dano extrapatrimonial, embora seja ainda relacionado ao dano moral, 

refere-se ao íntimo da pessoa, não atingindo o seupatrimônio, embora possa 

também o atingir, mas o foco não é o dinheiro, mas sim, ao equilíbrio entre vida 

social e trabalho, ao que se refere as emoções do indivíduo,por isso, sendo 

considerado um dano de personalidade.  
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3 A ORIGEM DO DANO EXISTENCIAL 

 

Ao longo de muitos anos, os Italianos vieram trabalhando a ideia de 

reparação de dano extrapatrimonial. Havia a necessidade de reparação da mesma 

forma que há reparação no dano material. Essa ideia veio a partir do código civil 

italiano em seu art. 2.059, onde afirma que o dano extrapatrimonial deverá ser 

reparado, nos casos previstos em lei. Embora houvesse artigo próprio mencionando 

sobre tal reparação, havia ainda uma lacuna a ser preenchida, visto que, os danos a 

serem reparados, deveriam atingir a esfera penal para que fossem indenizados.  

Na década de 1950, para suprir essa necessidade de reparar um dano 

extrapatrimonial, surgiu o “dano à vida de relação”, como descreve Flaviana 

Rampazzo Soares (2009, p. 41): 

 

Mesmo assim, 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. 

 

No mesmo sentido, Amaro Alves De Almeida Neto (2012, p. 17-18): 

 

Assim, desde o início dos anos 60 a doutrina italiana, aumentando o leque 
de espécies de dano, sempre visando à orientação do intérprete, classificou 
uma nova espécie de dano injusto causado à pessoa, que foi então 
chamado de danno alla vita di relazione [dano à vida de relação], dano ao 
relacionamento em sociedade, à convivência, que não atinge diretamente, 
mas indiretamente, a capacidade laborativa – a capacidade de obter 
rendimentos – da vítima. O homem necessita de se relacionar em 
sociedade, de praticar atividades recreativas para suportar as pressões 
externas do cotidiano. São essas atividades que propiciam o bem estar 
físico e psíquico da pessoa, favorecendo a sua capacidade não somente de 
continuar exercendo seu trabalho, sua profissão, como aumentando suas 
chances de crescer, de ascender melhores postos e, com isso, aumentar 
seus rendimentos. 

 

Após a década de 1970, passou a ser analisado com mais cautela o tema 

relacionado as atividades realizadoras do ser humano, não ainda como “dano 

existencial”, mas, de uma forma que houvesse como preocupação os direitos 

invioláveis da pessoa humana. Foram então, aprofundando os estudos e passaram 

a reconhecer o dano a saúde da pessoa. Um avanço no direito italiano, que ia além 

do que estava previsto no art. 2.059 do código civil e mais, não condicionava o dever 

de reparar o dano, a um ilícito penal. Tudo que afetava a saúde do indivíduo, 
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passava a ser considerado como “dano injusto”, que fere direito fundamental 

previsto na Constituição Italiana.  

Com esse avanço, passou então a ser reconhecido como “Dano Biológico”, 

aqueles danos imateriais causados ao indivíduo.  

Sobre o “dano biológico”, algumas palavras de Amaro Alves De Almeida 

Neto (2012, p. 22): 

 

Não classificado como um dano moral, nem como um dano patrimonial, 
conquanto admitida sua reparação, em tese, no elastério do art. 2.043 do 
CC – que não veda o ressarcimento de nenhum tipo de dano, mas, antes, 
admite a reparação de todas as espécies – o dano biológico ou dano à 
saúde foi então definido pela jurisprudência e doutrina como um dano 
extrapatrimonial indenizável “per sè ed in ogni caso” [em si mesmo e em 
qualquer caso].Daí a afirmação de que o dano biológico “não constitui uma 
nova categoria de dano à pessoa, mas constitui sua própria essência; a 
inovação está na sua reparabilidade em qualquer caso e 
independentemente das conseqüências morais e patrimoniais que, da 
redução da capacidade laborativa, dele possam derivar”. Em suma, “se não 
existir o dano biológico no caso concreto, não há dano ressarcível; se existe 
um dano biológico, então deve ser ressarcido e eventualmente deverá ser 
ressarcido também o dano patrimonial em razão de redução da capacidade 
laborativa, no caso de ficar demonstrada a sua existência e sua relação 
causal com aquele biológico”  (tradução nossa). Firmou-se, portanto, o 
entendimento de que “a saúde é um direito fundamental do indivíduo 
(previsto expressamente no art. 32 da Constituição), que merece tutela 
contra qualquer tipo de agressão, independentemente de qualquer aspecto 
econômico, especialmente da capacidade do sujeito de produzir 
rendimentos.(tradução nossa). 

 

Embora um avanço, pode-se perceber, que nem todos os danos imateriais 

se tratavam de dano moral, nem tão pouco dano biológico.  

 Com isso, passou haver divergência entre a própria doutrina e 

jurisprudência, pois “dano biológico” passava a ser utilizado com uma inexatidão 

técnica.  

Foi a partir daí, após vários estudos e discussões sobre o tema, surgiu o 

termo “Dano existencial”, como menciona Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 43): 

 

O movimento em torno do assunto, agitou o meio acadêmico italiano. Os 
professores Paolo Cendon e Patrizia Ziviz, no início da década de 1990, 
foram responsáveis por diversos encontros acadêmicos, e, sucessivamente, 
por variados artigos em periódicos, que tratavam do que se passou a 
denominar de “dano existencial”. 

 

Ainda Soares (s.d., p. 1): 
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O dano existencial surgiu quando ficou visível que o conceito de dano moral 
(concebido como uma afetação negativa de ânimo, ou seja, um dano 
essencialmente endógeno) ou mesmo o conteúdo do designado dano 
biológico (entendido como uma lesão à integridade física ou psíquica da 
pessoa) não eram capazes de contemplar aqueles casos em que a pessoa 
sofria uma alteração injusta relacionada à sua existência, potencial ou 
efetiva. 

 

Havendo distinção entre as espécies de danos e após várias discussões 

sobre o tema, o “dano existencial” tornou-se realidade, podendo ocorrer em 

separado dos outros danos ou até mesmo cumulado com eles. 

A primeira vez que o “dano existencial” foi mencionado explicitamente pela 

Suprema Corte italiana, foi no dia 7 de junho de 2000, com a Decisão n° 7.713, 

conforme Soares (2009). 

Para demonstrar de fato, o diferencial do “dano existencial” com relação aos 

outros danos mencionados, mais um trecho da obra de Flaviana Rampazzo Soares 

(2009, p. 44): 

 

O traço relevante, entretanto, quanto ao dano existencial, está no fato de 
que os italianos entenderam 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. Daí a denominação de dano 
existencial. 

 

No caso do empregado, as jornadas extenuantes, causam além do cansaço 

físico, um esgotamento psicológico, provocando prejuízos na vida do empregado 

quanto ao direito de ter uma vida digna, causando assim o dano existencial.  

Sobre as jornadas extenuantes, Lorena de Mello Rezende Colnago (2013, p. 

52-56): 

 

Uma jornada de trabalho sem a limitação constitucional (art. 7, XIII, CF) ou 
especial de determinada profissão pode acarretar grave dano à saúde do 
trabalhador, observado o triplo aspecto da tutela à saúde prevista pela 
OMS: físico, social e psíquico1, vez que um indivíduo submetido a jornada 
superior a legal trabalha com redução de sua capacidade de concentração, 
fica sujeito às desatenções que causam acidentes de trabalho, face ao 
stress corporal e mental a que é submetido. 
Assim, para considerar-se completo ele deve ter ao menos em potencial 
tempo para o trabalho e tempo para a desconexão do trabalho, 
possibilitando o convívio social extramuros da “fábrica”. Se esse tempo não 
lhe é concedido, ou seja, se o empregador não respeita o tempo de 
desconexão concedido legalmente para esse fim, por exemplo, as onze 
horas interjornada (art. 66 da CLT), ele viola parcela da dignidade humana 
do trabalhador, afetando aspectos de sua existência, ou coexistência social, 
daí o chamado dano existencial. 

 



20 
 

Essas jornadas excessivas impostas ao empregado, embora obtenham uma 

vantagem quanto a remuneração, está afetando o direito fundamental ao lazer e ao 

convívio social e familiar, a vida se torna em função do trabalho, propiciando uma 

melhora financeira e perdendo a qualidade de vida do empregado, surgindo então o 

chamado “dano existencial”.  

 

3.1 CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL 

 

Após entender sua origem, necessário compreender o que é realmente o 

dano existencial. Quais as áreas da vida do indivíduo deverão ser afetadas para que 

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

estudo, de análise e após muitas divergências sobre o tema, 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 
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 supracitada, 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 (s.d., 

p. 1): 
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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. 

 

Em análise, pode-se observar, que o dano existencial é um prejuízo ao mais 

íntimo da pessoa. Não se trata apenas de valores financeiros, mas sim, da própria 

felicidade e das realizações pessoais. Qualquer função que um empregado exerça, 

o faz para algo além de suprir a vida financeira, as contas mensais, mas o faz 

também para que possa usufruir de dias de descanso com sua família, dias de folga 

onde possa realizar suas atividades particulares.  

Quando alguém deixa de realizar seus planos, seus projetos, isso passa a 

ferir sua existência, como explana Ilse Marcelina Bernardi Lora (2013, p. 1), em 

artigo publicado sobre o tema: 

 

O dano existencial distingue-se do dano moral porque não se restringe a 
uma amargura, a uma aflição, caracterizando-se pela renúncia a uma 
atividade concreta. O dano moral propriamente dito afeta negativamente o 
ânimo da pessoa, estando relacionado ao sentimento, ou seja, é um sentir, 
enquanto o dano existencial é um não mais poder fazer, um dever de mudar 
a rotina. O dano existencial frustra projeto de vida da pessoa, prejudicando 
seu bem-estar e sua felicidade. 

 

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. Não há que se falar em projetos frustrados, 

quando este se trata de algo impossível de ser realizado pelo homem médio.  

Em artigo na Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho do 

Paraná, Lorena de Mello Rezende Colnago (2013, p. 55), explica:  

 

O chamado dano existencial é aquele que priva o indivíduo de colocar em 
prática o seu projeto de vida. Contudo, esse projeto de vida precisa ser 
possível, razoável e concretizável, considerando-se o indivíduo como um 
ser inserido num contexto social com real possibilidade de coexistência 
entre as individualidades. 

 

Por tanto, para que o dano existencial seja configurado, precisa estar claro 

que devido a conduta patronal, fora deixado para trás projeto de vida, possível de 

ser realizado pelo homem médio, ferindo direitos fundamentais, como o da dignidade 
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da pessoa humana, que está expresso na Constituição Federal, em seu art. 1° e 

também àqueles relacionados aos trabalhadores, no art. 7° também da Constituição, 

frustrando assim suas realizações e o impedindo de ter uma existência digna.  

 

3.2 OS ELEMENTOS DO DANO EXISTENCIAL 

 

Para que seja configurado o dano existencial, há de se observar aqueles 

elementos básicos, como a existência de um dano, um ato ilícito que tenha 

ocasionado o dano, onde este ato ilícito poderá ser doloso ou culposo, ou seja, com 

ou sem intenção de provocar esse dano. Deverá também estar bem caracterizado o 

nexo causal. 

O dever de reparar ato ilícito, está previsto nos art. 186 e 927, do Código 

Civil Brasileiro, que tratam sobre o dever de reparar o dano causado a outrem.  

Segundo De Plácido e Silva (2012, p. 76): 

 

Ato ilícito. Consoante o conceito que é dado pelo Direito Civil, assim se 
entende toda ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou 
imperícia que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem, por dolo ou 
culpa. É assim a violação dolosa ou culposa do direito de outra pessoa, da 
qual decorra dano a seu titular. Desse modo, em sentido geral, é todo ato 
contrário ao direito ou cuja prática seja vedada por lei. É ato culposo. O ato 
ilícito se resolve em responsabilidade do agente. Mas para que assim 
ocorra é necessário apurar-se a culpa ou o dolo, e avaliar-se a 
responsabilidade. O dolo, que estrutura a ilegalidade do ato, evidencia-se 
na intenção da ofensa ao direito ou de trazer prejuízo ao patrimônio de 
outrem. A culpa, na violação, que caracteriza o ato ilícito, mostra-se pela 
imprudência, negligência ou imperícia na ação ou omissão. 

 

Esse dever de não lesar e de reparar dano causado a outrem vem dos 

princípios romanos ALTERUM NON LAEDERE ou NEMINEM LAEDERE. 

Sobre o princípio “Neminem Laedere”, De Plácido e Silva (2012, p. 524) 

explica: 

 

“NEMINEM LAEDERE”. A ninguém ofender é o que se traduz da locução 
latina neminem laedere, um dos três juris praecepta, insertos nas Institutas 
de Justiniano, na expressão alterum non laedere (a outrem não ofender). O 
neminem laedere, fundando um dever social, elementar à própria ordem 
jurídica, impõe, em princípio, que não se deve lesar a ninguém, respeitando 
os direitos alheios, como os outros devem respeitar os direitos de todos. 

 

Para que ocorra o dano existencial, é necessária uma atitude culposa ou 

dolosa do empregador, ou seja, pode ser intencional ou não o prejuízo causado ao 
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empregado. O empregador, pode não se atentar ao fato de estar causando um dano 

ao seu empregado, visto que, cumpre com o pagamento de todas as horas extras 

realizadas pelo mesmo, porém, ele sabe que está lucrando em cima de uma pessoa 

que está dispondo de sua força e de seu tempo em favor do emprego. O 

empregador visando lucros, economiza ao deixar de contratar uma nova pessoa que 

poderia realizar aquela função.  

Além desses elementos, há dois outros que separam o dano existencial dos 

outros danos existentes, que são o dano à realização do projeto de vida e o prejuízo 

à vida de relações, são elementos fundamentais para essa espécie de dano, a 

serem estudados separadamente a seguir.  

 

3.2.1 O dano à realização do 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 Paulo Eduardo V. de Oliveira 

(2002, p. 28): 

 

No campo do direito, dano tem um significado próprio: dano é a lesão 
(efeito) de um ato humano ilícito, comissivo ou omissivo, decorrente de dolo 
ou culpa, que fere interesse alheio juridicamente protegido. 

 

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”. 

Quando se fala em 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 por Bebber (2009, p. 1):  

 

Por projeto de vida entenda-se o destino escolhido pela pessoa; o que 
decidiu fazer com a sua vida. O ser humano, por natureza, busca sempre 
extrair o máximo das suas potencialidades. Por isso, as pessoas 
permanentemente projetam o futuro e realizam escolhas no sentido de 
conduzir sua existência à realização do projeto de vida. O fato injusto que 
frustra esse destino (impede a sua plena realização) e obriga a pessoa a 
resignar-se com o seu futuro é chamado de dano existencial. 

 

A autorrealização motiva a pessoa a trabalhar para conquistar seus 

objetivos. Essa autorrealização está ligada a tudo o que o indivíduo quer de melhor 
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para sua vida, como: alimentar-se e vestir-se bem, cuidar de sua saúde, 

estudar,viajar, entre outras realizações pessoais, que quando não alcançadas, 

frustram os projetos pessoais.  

Ou seja, essa lesão causada, desestimula a pessoa, tal ponto de perder a 

graça pela vida, ou, sentido de viver. Como se observa no artigo publicado por 

Hidemberg Alves da Frota (2013, p. 76): 

 

De um lado, na ofensa ao projeto de vida, por meio do qual o indivíduo se 
volta à própria autorrealização integral, ao direcionar sua liberdade de 
escolha para proporcionar concretude, no contexto espaço-temporal em que 
se insere, às metas, objetivos e ideias que dão sentido à sua existência. 

 

Esse contexto está inserido na figura do “préjudice d’agrément”, citado por 

Bebber (2009). Essa terminologia é de origem francesa e é possível de compreende-

la melhor, nas palavras de Flaviana Rampazo Soares (2009, p. 48):  

 

Os franceses inseriram sob a expressão préjudice d’agrément todas as 
ofensas que privassem a pessoa de gozar os prazeres da vida, ou o bem-
estar que a existência proporciona, o que inclui atividades específicas, tais 
como a prática de esportes ou de uma atividade de lazer determinada 
(prejuízo de lazer), abrangendo, também, os denominados prejuízo juvenil e 
o prejuízo sexual. 

 

Um exemplo de atitude que leva à um dano ao projeto de vida é o de um 

empregado que trabalhe por muitos anos em sobrejornada, que com o passar dos 

anos, percebe que deixou de realizar outros projetos que tinha para a vida, mesmo 

sendo remunerado por essa sobrejornada. O dinheiro que esse empregado ganhou 

com essas horas extras, não compensa o tempo que deixou de realizar seus 

projetos.  

A sobrejornada deve ser exceção, não fazendo parte da rotina diária do 

empregado. As jornadas exaustivas, levam o trabalhador a um desgaste físico e 

emocional, causando prejuízo ao mesmo. Sobre a jornada de trabalho, Lorena de 

Mello Rezende Colnago (2013, p. 38):  

 

Observe-se que o art. 59 e seguintes da CLT permitem o elastecimento da 
jornada legal em duas horas diárias sempre que houver necessidade de 
serviço, e em caso de força maior, o parâmetro legal seria majorado para 
até quatro horas diárias, totalizando uma duração diária de doze horas de 
labor, se considerado o limite constitucional de oito horas.  
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Para que caracterize então dano existencial, é necessário que se configure o 

dano ao projeto de vida, pois a frustração de não ter realizado um sonho, pode 

parecer algo muito subjetivo, mas é de grande prejuízo na vida da pessoa.  

 

3.2.2 Dano à vida de relação 

 

Ao deixar de realizar seus projetos, a vida, acaba perdendo o sentido. Esse 

prejuízo não afeta somente àquele que deixou de realizar seus projetos, mas 

também, aos que estão à sua volta, o que é chamado de dano à vida de relação. 

Sendo assim, quando se fala em prazeres da vida, pode estar falando 

daqueles relacionados há apenas uma pessoa, mas também, dos que estão a sua 

volta, como os pais, cônjuges, filhos, amigos, entre outros. Um exemplo disso é a 

própria atividade sexual, onde o parceiro acaba sendo indiretamente afetado pelo 

dano causado.  

Sobre o prejuízo à vida de relação, as palavras de Hidemberg Alves da Frota 

(2013, p. 76):  

 

E, de outra banda, no prejuízo à vida de relação, a qual diz respeito ao 
conjunto de relações interpessoais, nos mais diversos ambientes e 
contextos, que permite ao ser humano estabelecer a sua história vivencial e 
se desenvolver de forma ampla e saudável, ao comungar com seus pares a 
experiência humana, compartilhando pensamentos, sentimentos, emoções, 
hábitos, reflexões, aspirações, atividades e afinidades, e crescendo, por 
meio de contato contínuo (processo de diálogo e de dialética) em torno da 
diversidade de ideologias, opiniões, mentalidades, comportamentos, 
culturas e valores, ínsita à humanidade. 

 

Ora, o prejuízo ultrapassa aquele que está sofrendo o dano, afetando 

também os demais próximos a ele que sofrem as consequências, de forma direta ou 

indireta. É necessário ao ser humano, para uma vivência digna o relacionamento 

interpessoal. Normalmente a concretização de um sonho, ou, objetivo, está 

relacionado com aqueles que estão a sua volta. Ainda nessa questão, podemos 

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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Na atualidade é bem comum que as pessoas se distanciem uma das outras 

e as horas trabalhadas sejam maiores do que os momentos de estar com a família.  

Por tanto, quando se caracteriza o elemento prejuízo a vida de relação, 

cumpre mais um dos requisitos para a comprovação que houve dano existencial. 
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4 DIFERENÇA ENTRE DANO EXISTENCIAL E OUTROS DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS 

 

Como visto antes, o dano existencial é uma das espécies de danos 

extrapatrimoniais passiveis de reparação pelo prejuízo causado. Ele não está 

elencado na Constituição Federal, mas, depois de muito estudo, foi possível e 

necessário fazer a distinção deste dano com os demais danos.  

Por ser uma espécie de dano distinta dos demais danos extrapatrimoniais, 

dependendo de cada caso concreto, há possibilidade de pedir sua reparação 

cumulativamente com outros danos extrapatrimoniais. É o que explica Jorge 

Cavalcanti Boucinhas Filho e Rúbia Zanotelli de Alvarenga (2013, p. 13):  

 

Desse modo, quando são afetadas as atividades realizadoras do 
trabalhador, em virtude do dano a sua saúde física ou mental, que se deu 
pelo excesso de trabalho, poderá haver a fixação de forma cumulada tanto 
do dano moral quanto do dano existencial. Essa cumulação acontece não 
só pelo prejuízo ocasionado aos prazeres de vida e ao desenvolvimento dos 
hábitos de vida diária do empregado - pessoal, social e profissional, mas 
também pelo dano à sua saúde, mesmo que a sequela oriunda do acidente 
do trabalho não seja responsável pela redução da sua capacidade para o 
trabalho.   

 

Hoje, pode-se observar na jurisprudência, que já ocorre a reparação por 

dano existencial, embora muitas das vezes, nas decisões não seja utilizado o termo 

“dano existencial”, mas sim, de outros danos que serão trabalhados aqui.  

 

4.1 DANO MORAL, DANO À IDENTIDADE DA PESSOA E DANO À VIDA PRIVADA 

 

O dano moral é o dano mais conhecido e mencionado entre todos os danos 

extrapatrimoniais, após ter ganho ênfase na Constituição Brasileira de 1988, em seu 

art. 5°, V e X, por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Muito embora este dano seja o mais citado até mesmo dentre as decisões 

nos tribunais, ele não abrange a todos os tipos de prejuízos extrapatrimoniais 

causados as pessoas, muito embora tenha havido uma expansão da conceituação 

do dano, como explana Soares (2009, p. 97): 

 

Durante muitos anos, em razão de um problema terminológico decorrente 
da importação, com pura e simples tradução, do termo francês dommage 
moral, o dano extrapatrimonial foi reduzido, unicamente, ao dano moral, o 
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que gerou não apenas uma longa paralisia quanto ao desenvolvimento dos 
danos à pessoa, como também uma celeuma quando ao aludido conceito 
de dano moral. 

 

Nas palavras de Carlos Henrique Bezzerra Leite, poderemos entender no 

que consiste o dano moral (2016, p. 59): 

 

O dano moral consiste na lesão que emerge da violação de determinados 
interesses não materiais, porém reconhecidos como bens jurídicos 
protegidos, inerentes à personalidade do ser humano, podendo também 
alcançar os valores extrapatrimoniais reconhecidos à pessoa jurídica ou 
mesmo a uma coletividade, classe, grupo, ou categoria de pessoas (danos 
morais coletivos). 

 

A reparação por dano moral está prevista na CLT em seus arts. 480, 482, 

alínea “k” e 483, alínea “e”, que tratam sobre a honra do empregado, com a proteção 

alcançando ainda seus familiares. 

Quando há reparação por dano moral, se está reparando um dano ao moral 

da pessoa, ou seja, a tudo aquilo que ela acredita, que adquiriu de conhecimento em 

sua experiência de vida, aos costumes, algo que atingiu e feriu a intimidade daquele 

indivíduo, podendo alcançar até mesmo os seus familiares. Reparação essa que é 

definida pelo juiz da causa, onde será avaliado o grau de prejuízo causado, a 

situação econômica da empresa (se é de pequeno ou grande porte) e também se 

esta é reincidente. Essa reparação ou punição, é de caráter educativo, visando uma 

diminuição no número da ocorrência desse dano dentro das empresas.  

Se trata de um direito subjetivo, visto que ao atingir o moral, a estrutura do 

indivíduo fica totalmente abalada, tornando-se impróprio aquele local de trabalho. 

Na seara do direito do trabalho, poderemos ver algumas hipóteses mais 

comuns de danos morais na relação de emprego, segundo Carlos Henrique Bezerra 

Leite (2016, p. 60): 

 

O dano moral pode ocorrer antes, durante e após a extinção do contrato de 
trabalho. Na fase pré-contratual, o dano moral pode ocorrer durante o 
processo de seleção, entrevista e treinamento, com coação por assédio 
sexual, exames físicos degradantes ou vexatórios, publicidade maliciosa ao 
candidato homossexual ou aidético. Também pode caracterizar dano moral 
a discriminação para contratar trabalhadores por motivo de sexo, religião, 
raça, situação familiar etc. No curso do contrato de trabalho, o dano moral, 
como já afirmado alhures, pode ocorrer nas hipóteses contempladas nos 
arts. 482, “j” e “k”; 483 “e”, da CLT, bem como nas hipóteses de atos lesivos 
ao nome, à honra e à imagem do empregado, assédio sexual, assédio 
moral, revistas íntimas ou trabalho em condição de escravidão. Além disso, 
dá-se o dever de indenização por danos morais em todos os casos de 
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discriminação praticados pelo empregador por motivo de raça, cor, sexo, 
idade, estado civil, religião, gravidez etc. nos casos de acidentes e doenças 
adquiridas no curso do contrato de trabalho, desde que tenham nexo de 
causalidade com a atividade desenvolvida pelo empregado, também podem 
implicar responsabilidade do empregador pelos danos morais por lesões à 
integridade física ou psíquica do empregado. Após a extinção do contrato 
de trabalho, o dano moral pode ocorrer quando o empregador fornece 
informações desabonatórias e inverídicas de seu ex-empregado à pessoa 
física ou jurídica que pretende contratá-lo ou quando o empregador realiza 
discriminação do empregado inserindo o seu nome nas chamadas “listas 
negras” ou “listas sujas”, prejudicando o trabalhador na busca por nova 
colocação no mercado de trabalho. 

 

Há hipótese ainda de dano moral coletivo que atinge uma coletividade, seja 

grupos, classes ou categorias de pessoas. Estas deverão ser representadas pelo 

Ministério Público do Trabalho em ação civil pública, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988.  

Por tanto, o conceito de dano moral e sua abrangência é totalmente distinto 

do dano existencial. Cada qual com suas particularidades, atingem esferas 

diferentes na vida do ser humano.    

 É possível compreender melhor a diferença na explicação de Boucinhas 

Filho e Rubia Zanotelli de Alvarenga (2013, p. 42-43): 

 

Conquanto sejam espécies do gênero dano de natureza extrapatrimonial, 
dano moral e dano existencial não devem ser confundidos. Não são 
expressões sinônimas, como se poderia equivocadamente acreditar. O 
dano moral consiste na lesão sofrida pela pessoa no tocante à sua 
personalidade. Envolve, portanto, um aspecto não econômico, não 
patrimonial, que atinge a pessoa no seu âmago. O dano existencial, por sua 
vez, independe de repercussão financeira ou econômica, e não diz respeito 
à esfera íntima do ofendido (dor e sofrimento, características do dano 
moral). Trata-se de um dano que decorre de uma frustração ou de uma 
projeção que impedem a realização pessoal do trabalhador (com perda da 
qualidade de vida e, por conseguinte, modificação in pejus da 
personalidade). 

 

Respeitando a particularidade de cada caso, há possibilidade de pedir 

cumulativamente dano moral e dano existencial, na hipótese de ocorrência dos dois 

danos, por isso a importância de entender cada qual, e suas particularidades.  

Quanto a identidade da pessoa, cada um tem seu nome escolhido e 

registrado em cartório, que difere uma pessoa da outra.  

 Quanto ao pseudônimo, se trata daquele nome escolhido para que aquela 

pessoa seja reconhecida em determinados ambientes, utilizando um nome diferente 

daquele registrado em cartório, o que é muito comum no meio artístico, por exemplo.   
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Sobre a proteção à identidade da pessoa, Flaviana Rampazzo Soares (2009, 

p. 100) afirma: 

 

O direito protege o nome, o pseudônimo, prenome, sobrenome e títulos. 
Trata-se de proteção que gera um direito que é exercitável, pelo titular ou 
seus descendentes, contra todos. Trata-se o nome designativo pelo qual a 
pessoa é reconhecida e diferenciada das demais. É um interesse imaterial 
designativo da individualidade que pode ser lesado, quando outrem dele se 
utilizar sem permissão, ou quando o ofensor obstar sua utilização pelo seu 
titular. 

 

Ainda sobre a proteção à identidade da pessoa, Aparecida I. Amarante 

(2001, p. 126) defende:  

 

Para proteção deste último, existem duas modalidades de ação: a de 
reclamação de seu uso (quando o indivíduo é contestado na utilização de 
seu próprio nome) e a de usurpação do nome (nome utilizado 
indevidamente por outrem); no último caso poderá ocorrer lesão à honra se 
o uso indevido ofende o decoro ou reputação. Tudo a que nos referimos no 
tocante ao nome aplica-se também ao pseudônimo (designação 
personativa, que não é o nome civil, utilizado pelo indivíduo etc.), título 
(identificação da pessoa por meio de títulos científicos, honoríficos, 
militares, como complementação de seu nome civil) e signo figurativo 
(utilização de brasões e insígnias correspondentes aos títulos que o 
indivíduo possui). 

 

Portanto, aquele que utilizar nome alheio, seja para apenas por vontade ou 

para denegrir imagem alheia, deverá reparar o ofendido, ou a seus descendentes 

por dano à identidade da pessoa.  

A diferença existente entre este dano e o dano existencial, pode ser 

claramente entendido nas palavras de Soares (2009, p. 101), que afirma: 

 

O dano à identidade da pessoa é diferente do dano existencial, porque 
aquele não afeta, pelo menos diretamente o cotidiano da pessoa, mas é 
uma consequência da ofensa aos sinais exteriores designativos da pessoa, 
protegidos pelo Direito, enquanto o dano existencial é a afronta à rotina, ao 
cotidiano e à expressão das atividades existenciais, sejam econômicas, 
culturais ou sociais da pessoa. 

 

Ou seja, não há que se comparar um dano a outro, sendo que quanto à 

identidade da pessoa refere-se a qualificação perante a sociedade e dano 

existencial refere-se às atividades deixadas para trás, seja do próprio indivíduo para 

seu crescimento, seja aquelas com os próximos para que tenha uma qualidade de 

vida em suas relações.  
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Quando se trata do dano à vida privada nos dias atuais, deve-se observar 

que até mesmo aqueles que estão mais expostos, têm direito à vida privada.  

 Quando se fala sobre privacidade, está se falando daquele íntimo que 

apenas a pessoa ou aos mais próximos deva interessar.  

 Com a tecnologia avançada, à vida privada fica cada dia mais desprotegida, 

não pelo Direito, visto que há existência de leis a protegendo, mas pela falta de 

respeito ao próximo do próprio ser humano, que sem permissão invade a intimidade 

das pessoas, ou por conhecimentos técnicos, em confiança de uma prestação de 

serviços por exemplo, acabam por invadir a privacidade da pessoa, não bastando 

entrar na intimidade alheia, mas também divulgando nas redes sociais, ferindo 

completamente o princípio da inviolabilidade da vida privada, que está protegido pela 

Constituição Federal em seu art. 5°, X: 

 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 

 

 Este princípio, refere-se à intimidade da pessoa que deve ser preservada, 

mas, não apenas a pessoa que teve sua privacidade violada, mas também, seus 

familiares que também são expostos por essa invasão.  

Agueda Cristina Galvão Paes de Andrade (2014, p. 1), em artigo publicado, 

menciona sobre a proteção dada a vida privada na Constituição Federal de 1988:  

 

Considerando a esfera íntima da pessoa, a Constituição busca proteger as 
pessoas da violação aos segredos da vida privada e à liberdade da vida 
privada. Tais segredos estão relacionados à preservação dos elementos da 
vida pessoal e familiar das pessoas quanto à sua divulgação indevida e 
investigação por meios ilícitos. 

 

Soares (2009, p. 101) nos traz seu ponto de vista sobre a vida privada: 

 

Pose-se dizer que a vida privada é o conjunto de informações, relações, 
fatos, atos e todas as manifestações que não são relevantes, por si só, a 
outras pessoas ou à coletividade (exceto por mera curiosidade), que não 
tratam de questão de interesse público, que não sejam necessárias à 
administração da justiça e ao trabalho do Poder Judiciário; que não tratam 
de estudos científicos ou de saúde pública, etc. 

 

O dano existencial se trata da ofensa a uma existência digna, embora 

também esteja ofendendo a vida privada da pessoa, mas, uma pessoa que tem sua 



32 
 

intimidade violada, por mais que seja um dano a vida privada, esta pode continuar 

com sua rotina normalmente, não a impedindo de seus afazeres cotidianos e nem 

deixando de lado seus projetos de vida, como é o caso do dano existencial, o que 

diferencia essas duas espécies de danos. 

 

4.2 DANO À HONRA 

 

Muito próximo ao dano a identidade da pessoa e o dano à vida privada, o 

dano à honra, com certeza é um dano extrapatrimonial muito bem protegido pela 

Constituição de 88, em seu artigo 5°, X.  

A honra da pessoa é assunto muito sério, vindo até mesmo a ser um ilícito 

penal, passível de punição. Há casos de pessoas, que não possuem muitos bens no 

decorrer da vida, pessoas humildes, mas que tem orgulho de sua honra. Parece até 

retrógrado, mas, quando a pessoa dá valor a sua honra, está seguindo um 

ensinamento deixado pelos seus ascendentes, que assumiam compromissos com 

sua “palavra de honra”.  

Segundo Aparecida I. Amarante (2001, p. 74): “A honra é um patrimônio 

moral da pessoa, de conteúdo abrangente”.  

A honra não é uma qualidade adquirida do dia para a noite, mas sim, com a 

bagagem de vida da pessoa, através de ensinamentos familiares, cultura, 

experiências vividas, entre outros.  

Há duas espécies de dano a honra, como explica Soares (2009, p. 107): 

 

A honra projeta-se interna e externamente. A primeira hipótese é a honra 
em sentido subjetivo – avaliação própria e consciência da suas virtudes -, e 
a segunda, em sentido objetivo, que representa a avaliação que os outros 
fazem das virtudes de determinada pessoa, o respeito e a consideração 
conquistados nas relações sociais, vale dizer, a sua reputação. 

 

Embora exista essas duas espécies, no sentido subjetivo (interno) e objetivo 

(externo), tanto um quanto outro, acaba ferindo a pessoa quando esta sofre uma 

lesão a honra, havendo então a necessidade de repará-la pelo prejuízo causado.  

O dano à honra deverá ser reparado distintamente do dano moral, visto que 

não se trata da mesma espécie de dano, assim como o dano existencial, que não se 

equipara a nenhum dos dois danos mencionados, ou seja, um dano é independente 

do outro, com definições diferentes. Dano existencial se refere a frustração ao deixar 



33 
 

planos para traz, dano moral se refere ao íntimo da pessoa e o dano a honra se 

refere a reputação e o próprio ânimo da pessoa que foi abalado. 

 

4.3 DANO À SAÚDE (DANO BIOLÓGICO) 

 

Oriundo do direito italiano, na década de setenta, a princípio, o dano 

biológico foi tratado como de natureza patrimonial pelos julgadores que além de 

remeter a um prejuízo financeiro, sentiam a necessidade de diferenciar tal dano, do 

dano moral. Sobre essa visão patrimonialista, Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 

108) afirma: 

 

Tal declaração, mais do que uma afirmação “científica”, decorreu de uma 
visão patrimonialista, ainda arraigada entre os julgadores, que sentia a 
necessidade de vincular o dano a um elemento econômico, bem como foi 
um meio por eles encontrado para diferenciar o dano biológico do dano 
moral, tutelando-os de forma distinta, inclusive quanto ao seu fundamento 
legal (artigos 2.043 e 2.059 do Código Civil italiano), o que, como visto, 
determina que o dano deve ser indenizado nos casos previstos na lei, ao 
que faz referência ao Código Penal italiano. 

 

Com o passar dos anos, houve uma mudança no modo de ver o dano 

biológico, não passando mais a ser considerado como de natureza patrimonial, mas 

sim, extrapatrimonial, com ênfase na sentença 184 de 1986, como menciona Amaro 

Alves de Almeida Neto (2012, p. 20): 

 

A mais sensível evolução no campo da responsabilidade civil foi notada com 
edição da sentença 184, de 14.07.1986, da Corte Constitucional italiana, 
que admitiu o direito de ressarcimento à pessoa diante da ocorrência de um 
dano à sua saúde, independentemente da prova da existência de um 
prejuízo patrimonial para o ofendido, bem como o da prova de que o dano 
se originasse de uma conduta típica penal, de um crime. Portanto, foi a 
consagração da admissibilidade do ressarcimento de um dano imaterial – 
sem repercussão econômica – não originado de um crime (como se exige 
para o dano moral, na Itália). 

 

Com essa mudança, o dano biológico ou a saúde, não se referia apenas a 

um prejuízo financeiro, mas sim, a saúde física e mental do indivíduo, tratando-se 

então, de um dano de natureza extrapatrimonial. 

 Ora, uma vez que atinge a saúde do ser humano, obviamente haverá uma 

consequência econômica, visto que, a pessoa pode deixar de trabalhar devido o 

comprometimento de sua saúde, o chamado “Dano ao Corpo”, que se refere a 
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redução ou comprometimento da capacidade do indivíduo, seja temporária ou 

permanente , ou até mesmo, naqueles casos que o sustento da pessoa depende da 

exposição do corpo, como uma modelo por exemplo, nesse caso, o trabalho dela 

será impraticável, acarretando prejuízo financeiro, que é o chamado “Dano Estético”, 

que  por sua vez, atinge a aparência física da pessoa, seja temporário ou 

permanente.  Esses dois tipos de lesões afetam a saúde do indivíduo.  

Quanto a saúde metal, Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 110) explica: 

 

A afetação da saúde mental da pessoa também pode gerar lesão 
(autônoma ou decorrente do dano ao corpo), denominada de dano 
psicológico ou dano psíquico, no qual há uma alteração negativa no 
equilíbrio mental da pessoa, podendo ou não ser mantida a simetria e a 
estrutura corporal anterior. O dano psicológico pode incidir, em maior ou 
menor intensidade, de acordo com as circunstâncias concretas e pode estar 
caracterizado mesmo quando não há necessidade de emprego de terapia 
medicamentosa, dependendo da avaliação específica de perito da área. 

 

Não há que se falar em equiparação de dano biológico com dano existencial, 

visto que os dois atingem áreas distintas do indivíduo, embora os dois danos sejam 

extrapatrimoniais, como explana Soares (2009, p. 111): 

 

O dano biológico, por outro lado, não se confunde com o dano existencial. 
Em que pese ambos comporem os chamados “danos à pessoa”, o primeiro 
envolve lesões que afetam a integridade psicofísica da pessoa, por si, 
enquanto o segundo atua sobre as atividades cotidianas da pessoa, 
representando as tarefas que a pessoa deixa de fazer, deve fazer ou, 
fundamentalmente, fará de uma maneira diversa daquela empreendida 
antes  
da lesão. Vale dizer: o dano biológico possui uma matriz médico-legal que o 
dano existencial, necessariamente, pode não ter. 
Um dano, inicialmente, biológico é capaz, também, de gerar um dano 
existencial, ou vice-versa, mas essa possibilidade não possui força para 
equiparar ambos. Tais hipóteses representam um dano por ricochete ou um 
dano anexo, mas não um único dano, ou tampouco uma variação do 
mesmo dano. 

 

Embora um dano possa desencadear o outro, não poderão ser igualados, ou 

ser aplicado um no lugar do outro equivocadamente, visto que, um atinge 

diretamente a saúde do indivíduo, enquanto outro, devido ao abalo provocado pela 

extenuante jornada de trabalho, por exemplo, poderá afetar a saúde da pessoa, 

provocando assim o dano biológico, sendo cumulado os dois danos.  
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5 O DANO EXISTENCIAL NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA 

 

O que se observa na atual jurisprudência, é que grande parte dos pedidos 

são desprovidos, por principalmente dois motivos. O primeiro é que o ônus de provar 

a existência do dano existencial é do empregado, que por ser a parte mais frágil da 

relação, por vezes, tem dificuldade de comprovar a existência do dano. O segundo 

motivo é o pedido, que por vezes 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 caracterizam 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. 

A falta de comprovação quanto a área da vida do empregado que foi 

afetada, também é motivo de desprovimento, pois, nem sempre, o empregado 

consegue demonstrar efetivamente o prejuízo causado. O ideal é que seja 

demonstrado o prejuízo quanto 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. 
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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 GOSDAL 
Publicado no DEJT em 11-04-2017 

 

No segundo recurso, a reclamante conseguiu comprovar que era submetida 

a extenuantes jornadas de trabalho, tendo seu recurso ordinário provido, admitindo a 

indenização por dano existencial.  

 

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 

 

No terceiro caso, a relatora dá provimento ao recurso, com base na 

evidência de sobrejornada exposta pela parte autora, condenando a ré a pagar 

indenização por dano existencial:   

 

TRT-PR-11-10-2013 DANO EXISTENCIAL. DANO MORAL. 
DIFERENCIAÇÃO. CARGA DE TRABALHO EXCESSIVA. FRUSTRAÇÃO 
DO PROJETO DE VIDA. PREJUÍZO À VIDA DE RELAÇÕES. O dano moral 
se refere ao sentimento da vítima, de modo que sua dimensão é subjetiva e 
existe in re ipsa, ao passo que o dano existencial diz respeito às alterações 
prejudiciais no cotidiano do trabalhador, quanto ao seu projeto de vida e 
suas relações sociais, de modo que sua constatação é objetiva. Constituem 
elementos do dano existencial, além do ato ilícito, o nexo de causalidade e 
o efetivo prejuízo, o dano à realização do projeto de vida e o prejuízo à vida 
de relações. Caracteriza-se o dano existencial quando o empregador impõe 
um volume excessivo de trabalho ao empregado, impossibilitando-o de 
desenvolver seus projetos de vida nos âmbitos profissional, social e 
pessoal, nos termos dos artigos 6º e 226 da Constituição Federal. O 
trabalho extraordinário habitual, muito além dos limites legais, impõe ao 
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empregado o sacrifício do desfrute de sua própria existência e, em última 
análise, despoja-o do direito à liberdade e à dignidade humana. Na hipótese 
dos autos, a carga de trabalho do autor deixa evidente a prestação habitual 
de trabalho em sobrejornada excedente ao limite legal, o que permite a 
caracterização de dano à existência, eis que é empecilho ao livre 
desenvolvimento do projeto de vida do trabalhador e de suas relações 
sociais. Recurso a que se dá provimento para condenar a ré ao pagamento 
de indenização por dano existencial. 
TRT-PR-28161-2012-028-09-00-6-ACO-40650-2013 - 2A. TURMA 
Relator: ANA CAROLINA ZAINA 
Publicado no DEJT em 11-10-2013 

 

A divergência de entendimento, sobre esse atual tema, faz com que cada 

decisão seja única, onde o pedido será analisado e a necessidade de comprovar os 

prejuízos causados pelo empregador, quanto ao dano existencial, primeiramente se 

dá por parte do empregado, que busca a tutela do Estado. Sendo comprovado a 

ocorrência do dano, cabe ao juízo a determinação do valor de indenização devida 

pelo empregador. Esse valor é estipulado da mesma forma que ocorre com o dano 

moral, conforme Tribunal Superior do Trabalho (2012, p. 1): 

 

Uma vez caracterizado o dano, a etapa seguinte é o arbitramento do valor 
da indenização – ou compensação, como prefere o ministro Walmir Oliveira 
da Costa. Para ele, o termo "indenização" pressupõe a restituição de algo 
perdido, o que não é o caso na lesão de caráter subjetivo. Além da 
compensação propriamente dita, a indenização tem ainda outras duas 
finalidades: punir o causador do dano e prevenir a ocorrência de novas 
situações passíveis de gerar danos. 

 

O valor da indenização deve ser proporcional ao tamanho da empresa, 

sendo maior para grandes empresas e menor para as pequenas. O valor da 

indenização não deve servir para o enriquecimento do empregado, mas sim, uma 

forma de punir o empregador, para que não haja reincidência.  

 

5.1 QUANTO A PROPOSTA DE REFORMA DA CLT 

 

A proposta de reforma trabalhista (PL6787/16), traz algumas alterações nas 

relações de trabalho, que estão provocando diversas discussões. O que se percebe, 

é o receio de o empregado ser prejudicado com a nova proposta.  

No que diz respeito a nova proposta de reforma das Leis do Trabalho, em 

uma das propostas, a menção específica do termo “Dano Existencial”. Diz respeito a 

proteção aos danos extrapatrimoniais, que deverá ser trabalhado, para orientar o juiz 
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nestas ações.É o que está previsto segundo informações da Câmara dos Deputados 

(2017, p. 1): 

 

No texto, é criada a figura do dano extrapatrimonial, para disciplinar ações 
de danos morais, existenciais e outros requeridos em processos 
trabalhistas.São 12 critérios para orientar o juiz na avaliação do pedido de 
dano extrapatrimonial como os reflexos pessoais e sociais da ação ou 
omissão e a situação social e econômica das partes envolvidas. 
A indenização por esse tipo de dano poderá chegar, no máximo, a 50 vezes 
o último salário do empregado ofendido, para ofensas graves.Segundo 
Marinho, a falta de critérios objetivos e a discricionariedade dada a juízes 
traz insegurança jurídica sobre a determinação dos valores de danos 
morais.O texto inclui a possibilidade de punição para as partes que agirem 
de má-fé em processos trabalhistas. Aqueles que mentirem, buscarem 
objetivos ilegais ou apresentarem recursos somente para retardar o 
julgamento, por exemplo, serão multados e pagarão indenização à outra 
parte. 

 

O projeto visa limitar os valores de indenização, que deverão ocorrer de 

acordo com a notícia divulgada pela Câmara de Deputados (2017, p. 1), da seguinte 

forma:  

 

Antes da votação do relatório, Marinho reformulou seu parecer e diminuiu 
de cinco para três vezes o salário contratual do ofendido a indenização por 
ofensas de natureza leve; reduziu de dez vezes o salário para cinco vezes 
no caso de ofensa de natureza média; e criou mais uma qualificação, a 
ofensa de natureza gravíssima, que será indenizada com até 50 vezes o 
salário contratual. A ofensa grave provocará indenização de 20 vezes o 
salário. 

 

Estabelecer um limite indenizatório visa contribuir com o juízo, porém, a 

limitação do valor de indenização para no máximo 50 salários mínimos, pode fazer 

com que as grandes empresas, não acabem sentindo-se a punidas que é o papel 

que a indenização deveria ter. Uma empresa de grande porte, que tem um 

empregado vítima de dano existencial, onde esse empregado receba apenas 1 

salário mínimo, a empresa será obrigada a indenizar esse indivíduo lesionado, no 

valor máximo de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). 

Para uma grande empresa, é um valor pequeno, que pode não servir de punição, 

podendo se tornar reincidente, sem receio algum.  

Devido a antiguidade das leis trabalhistas, a mudança traz alguns receios, 

porém, no que diz respeito aos danos extrapatrimonias, pode-se dizer, que se trata 

de um avanço, para que as outras espécies de danos menos mencionadas como o 
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dano existencial, possam ser aplicadas e bem aceitas assim como o dano moral que 

hoje em dia é tão mencionado por todos.  

 

5.2 DIREITO COMPARADO 

 

O dano existencial tem raízes italianas, onde após muitos anos de estudos e 

buscava por uma denominação correta ao dano extrapatrimonial que fere a 

existência do indivíduo quanto a sua razão se ser. O surgimento então do dano 

existencial ocorreu na Itália, onde foi mencionado pela primeira vez, segundo Soares 

(2009, p. 43): 

 

Nos anos posteriores, aumentaram os pronunciamentos judiciais que 
concediam indenizações por “dano existencial”. A Suprema Corte italiana 
pronunciou-se, explicitamente, sobre o dano existencial, pela primeira vez, 
em 7 de junho de 2000, com a Decisão n° 7.713.  

 

Os franceses também tratam sobre a ofensa ao desenvolvimento das 

atividades humanas. É o que eles chamam de “PRÉJUDICE D’ AGRÉMENT”. É uma 

espécie de dano existencial dos franceses, que referem ao prejuízo causado as 

atividades sexuais, que diz respeito a vida de relação. Ao prejuízo juvenil, que 

decorre do não aproveitamento da juventude por uma lesão ocorrida e também ao 

prejuízo ao lazer do indivíduo, que é como o nosso direito ao lazer e também ao 

ócio. Segundo Soares (2009, p. 49): “O dano existencial é uma versão do préjudice 

agrément, porém, não é, de certa forma, tão “segmentado”, como fazem os 

franceses”.  

Nos Estados Unidos e Inglaterra, o termo que se refere ao dano existencial 

brasileiro, é a figura da “LOSS OF AMENITIES OF LIFE”, que segundo Soares 

(2009, p. 49): “[...] também é conhecido como loss of enjoyment of life ou hedonic 

damages”, que se referem ao prejuízo aos prazeres da vida. É uma reparação para 

compensar o prejuízo que não permite mais que a vida prossiga como era antes.  

É o exemplo citado por Soares (2009, p. 50):  

 

No caso Bennett v. Lembo, um acidente automibilístico, causado por David 
Lembo, gerou sequelas físicas no Sr. Bennett, especialmente em sua 
coluna cervical. O lesado não pôde mais realizar diversas atividades: deixou 
de viajar nas férias, principalmente, porque não mais conseguia dirigir, 
deixou de visitar a filha e os netos residentes em outra cidade, em razão 
das dificuldades físicas que passou a ter, deixou de acompanhar a esposa 
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na prática de atividades físicas que antes eram comuns em sua rotina, não 
mais conseguiu fazer brincadeiras com os netos que lhe exigiam 
movimentos mais bruscos - brincadeiras simulando lutas, por exemplo -, e 
ficou privado, também, da possibilidade de realizar atividades antes 
comuns, como cortar grama e auxiliar os filhos nas reformas das suas 
casas. Portanto, inúmeras atividades antes comuns e prazerosas ao lesado 
foram suprimidas em razão da conduta ilícita do ofensor. O juiz, no 
julgamento do caso, orientou o júri a diferenciar os distintos tipos de danos 
que poderiam ter atingido o Sr. Bennett: de ordem patrimonial (despesas 
com o tratamento); de ordem moral (em razão da aflição emocional); de 
ordem física e de ordem existencial.   

 

No presente caso, o júri entendeu a ocorrência de diversos danos, onde o 

casal lesionado foi indenizado.  

O dano existencial é percebido em diversos países, onde o prejuízo 

causado, prejudica os projetos de vida e o relacionamento interpessoal. O que 

deveria ser uma existência digna, se fez prejudicado pelo ato ilícito de alguém.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Oriundo do direito italiano, após muitos anos de estudos, o dano existencial 

surgiu para suprir a necessidade de reparar um ato ilícito referente a existência 

digna do ser-humano, que visa proteger principalmente a qualidade de vida do 

indivíduo quanto ao seu lazer, convívio social e familiar, que diz respeito a vida de 

relações e também quanto ao seu projeto de vida.  

O dano existencial tem natureza extrapatrimonial ou imaterial, ou seja, é de 

difícil mensuração visto que, se trata do íntimo da pessoa, está relacionado com as 

emoções do indivíduo lesionado. Digo que é difícil mensurar, pois estar ligado ao 

íntimo de cada um, pode trazer um prejuízo maior ou menor, dependendo de cada 

pessoa. Por exemplo, quanto vale cada aniversário que a pessoa deixou de passar 

com sua família? Ou, não desfrutar de lazer com os filhos, devido ao fato de passar 

a vida inteira fazendo horas extras, prolongando suas horas de trabalho e como 

consequência, não ter mais disposição de desfrutar do lazer com os filhos? E o 

quanto vale para a sua saúde? Pois, quando se trata de lazer, que é um direito 

fundamental de todos, está se falando daquele momento que a pessoa deverá se 

desligar do seu trabalho, momento esse em que a mente deverá repousar, momento 

de recuperar as energias, para que um novo dia de trabalho se inicie bem, que a 

pessoa trabalhe melhor, produza mais, renda mais, sendo bom tanto para ela, 

quanto para o empregador. Se a pessoa não desfruta mais desse momento de lazer, 

de praticar esportes, cuidar da sua saúde física, mental e até mesmo espiritual, ela 

passa a sofrer o dano existencial, que deverá sim ser reparado.  

 Odano existencial advindo das relações de trabalho, que é o objeto de 

estudo, está sendo muito bem aceito e mencionado em diversas decisões. Porém, 

não parece ser tão simples comprovar a existência do dano na vida do empregado, 

visto que, o ônus de provar é da parte reclamante, que nem sempre consegue 

comprovar de fato, a ocorrência do dano existencial em sua vida.  

 O que se vê, é que em alguns pedidos de reparação por dano existencial, 

não fica evidenciado de fato o dano, que tem natureza extrapatrimonial, mas sim, um 

prejuízo financeiro, passível de reparação de natureza patrimonial, de modo que não 

se caracteriza o dano existencial.  

Desta forma, pode-se observar que o dano existencial já vem sendo aplicado 

nas decisões jurisprudenciais, sendo por alguns magistrados tratado como um dano 
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único e digno de reparação, outros o mencionam como se fosse uma espécie de 

dano moral.  

 Diferente dos outros danos que foram trabalhados, o dano existencial 

poderá ser pedido cumulativamente, ou seja, o pedido poderá conter outras 

espécies de danos se devidamente demonstrado a ocorrência de cada um na vida 

do empregado. Um dano pode desencadear outro, mas não poderá ser confundido. 

Cada um tem suas peculiaridades, um exemplo disso é o dano biológico ou à saúde 

cumulado com dano existencial. Ora, na hipótese de um empregado que trabalhe 

por 15 anos em uma empresa e que não desfrute mais dos seus períodos de 

descanso pelo simples fato de fazer horas extras, embora esteja sendo remunerado 

por isso, estará sofrendo dano existencial, visto que, o empregador está lucrando 

com essa situação ao deixar de contratar uma nova pessoa para realizar essa 

prestação de serviço e o empregado não mais tem seus direitos fundamentais 

resguardados, como direito ao lazer e ao convívio social e com seus familiares. Esse 

empregado, que passa maior parte de seu tempo trabalhando, poderá desencadear 

diversos tipos de doenças, ou seja, além do dano existencial sofrido, há 

possibilidade de dano à saúde, que se vier a se confirmar, deverão ser reparados 

cumulativamente para suprir os prejuízos causados.  

 Embora seja um tema relativamente novo no sistema jurídico brasileiro, que 

já vem sido abordado na doutrina e jurisprudência, com a proposta de reforma da 

CLT, o dano existencial estará expressamente previsto ao lado de dano moral, bem 

como de outros danos extrapatrimoniais passíveis de reparação, com o intuito de 

orientar o juiz no momento de aplicar a indenização referente a esses danos. Na 

nova proposta, estabelece um valor máximo de reparação por danos 

extrapatrimoniais, para que haja uma segurança jurídica. Além disso, o novo texto, 

prevê multa para aqueles que tentarem fraudar ou atrapalhar de alguma forma o 

andamento do processo, devendo indenizar a parte contrária.  

 Com esse avanço na lei, os danos extrapatrimoniais, com ênfase no dano 

existencial, só tendem a ganhar um destaque que é necessário, visto que hoje em 

dia, o empregado, embora não viva em condições análogas de escravo, pois é 

remunerado para trabalhar mais do que deveria, a busca por uma melhor situação 

financeira, prejudique a vida da pessoa, que não mais se permite desfrutar de seu 

direito ao descanso, ao convívio social e familiar.  
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O importante do tema é frisar que, embora o dinheiro seja fundamental na 

vida da pessoa, o direito a uma existência digna não é objeto de compra. O patrão 

não pode usar desse artifício para lucrar em cima de seu empregado, que estará 

sendo consumido, lesionado, entregando o que tem de melhor a oferecer ao seu 

trabalho e com isso ferindo o princípio basilar ao que tem direito, que é o de ter uma 

existência digna.  
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