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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade buscar compreender o cabimento 

ou não do dano existencial decorrente da precariedade das relações do 

trabalho. Para tanto, busca-se mostrar os movimentos que define a dignidade 

da pessoa humana em sentido geral para, passo seguinte, verificar sua 

apreciação nas relações de trabalho.  Observa-se a proteção do trabalhador 

quanto ao dano moral, os prejuízos financeiros causados em decorrência de 

acidente de trabalho, dano material, dano estético na deformação física do 

trabalhador, e, por fim, o dano existencial que ocorre quando o empregado é 

impossibilitado de conviver em sociedade, sendo impedido de atingir seus 

anseios e projetos de vida pessoal. Além disso, analisa-se as jornadas 

excessivas decorrente do contrato de trabalho, passando em vista alguns 

julgados, de modo a defender que o princípio norteador das relações do direito 

do trabalho não está sendo obedecido, conforme prescreve as normas 

regulamentadoras. Todavia, cumpre ressaltar que o presente trabalho não tem 

por finalidade propor medidas que coloquem um fim à discussão, mas busca 

somente apresentar algumas inquietações a respeito da inaplicabilidade prática 

de alguns princípios que regem as relações de trabalho.   

 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Dano existencial. 

Relações trabalhistas. Empregado. Constituição. CLT. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to understand the appropriateness or not of the 

existential damage due to the precariousness of labor relations. Therefore, it 

seeks to show the movements that defines the dignity of the human person in 

general sense to, the next step, check your appreciation in labor relations. It will 

observe the protection of the worker as the moral, financial losses caused as a 

result of a work accident, property damage, aesthetic damage to the physical 

deformation of the worker, and, finally, the existential damage that occurs when 

the employee is unable to live in society, being prevented from achieving their 

aspirations and personal life projects. Finally, we will analyze the excessive 

hours due to the employment contract, passing in view some tried, in order to 

argue that the guiding principle of the right of labor relations is not being 

obeyed, as prescribed the appropriate standard. However, it should be noted 

that this study does not aim to propose measures to put an end to the 

discussion, but seeks only to present some concerns about the practical 

inapplicability of certain principles governing labor relations. 

 

Keywords: Human person’s dignity. Existential damage. Labor relations. 

Employee. Constitution. CLT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De partida, analisadas as situações as quais estão submetidas, busca-

se compreender o cabimento ou não do dano existencial, decorrente da 

precariedade das relações do trabalho, para tanto, o primeiro  capítulo se  

objetiva em trazer os movimentos que irá definir o princípio da dignidade da 

pessoa humana em um sentido geral, e, posteriormente, nas relações de 

trabalho. Com isso, verificar-se que o princípio da dignidade da pessoa existe 

bem antes da Carta Magna de 1988, por ser um conceito de extrema 

abrangência, sendo difícil formular um conceito jurídico a respeito. Contudo, 

contemporaneamente, a dignidade engloba várias concepções, tanto religiosa 

quanto filosófica.  

Ao longo do século XX, a dignidade humana passa a ser tomada como 

objetivo político, sendo empregada nos textos constitucionais, buscando a 

preservação dos direitos sociais. Assim, neste primeiro capítulo, buscar-se 

analisar como se dá essa recepção em cada uma das constituições, até 

chegarmos à Constituição de 1988, cuja positivação da dignidade da pessoa 

humana surge como princípio fundamental, e não mais um direito social e 

econômico.  

Contudo, há de se observar no primeiro capítulo do presente trabalho, 

quando o Governo une as leis em um só dispositivo, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), em seus primórdios não adotava o citado princípio, e sim 

princípios de ordem econômica e social, e só após a promulgação da 

Constituição Cidadã que as relações trabalhistas foram tratadas como direitos 

sociais e garantias fundamentais, tornando-se, assim, presente em todos os 

diplomas legais. Por possuir normas e princípios próprios, torna-se essencial, 

fazendo necessário que haja diálogo com outras fontes e ramos do direito. 
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No segundo capítulo do presente estudo, buscamos demonstrar que as 

relações do princípio da dignidade humana e o dano existencial decorrente das 

relações trabalhista, para tanto, teremos que analisar os danos gerados nas 

relações de trabalhos, assim como, dano moral, material, dano estético e dano 

existencial que é o principal foco do presente trabalho.  

Neste capítulo vamos observar que, como a dignidade da pessoa 

humana é vista como um direito fundamental na nossa Constituição e também 

na Consolidação da Leis de Trabalho (CTL), o presente capítulo vai analisar a 

proteção do trabalhador, quando tratando do dano moral nos acidentes de 

trabalho, em que o indivíduo tem sua integridade física e/ou moral abalada.  

O dano material consiste no prejuízo financeiro causado na decorrência 

do acidente de trabalho; o dano estético, na deformação física do trabalhador, 

e, por fim, o dano existencial ocorre quando o empregado está impossibilitado 

de conviver em sociedade, isto é, se encontra em uma posição que o impede 

de atingir seus anseios e projetos de vida pessoal. 

Por fim, no último capítulo, visa explicitar que as jornadas excessivas de 

trabalho – que são decorrentes do contrato de trabalho – em alguns julgados 

que todo esse princípio da dignidade da pessoa humana nas relações do 

direito do trabalho não está sendo obedecida conforme as normas 

regulamentadoras prescrevem. Ainda que os empregadores devam ater-se aos 

dispositivos contidos nas legislações trabalhistas, percebe-se que esses 

direitos não estão sendo respeitados. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o 

presente trabalho não tem por finalidade propor medidas que coloquem um fim 

à discussão, mas tão-somente apresentar algumas inquietações a respeito da 

inaplicabilidade prática de alguns princípios que regem as relações de trabalho.  
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2 O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 

AS RELAÇOES TRABALHISTA 

 

 

Com o intuito de tornar-se possível compreender a precariedade das 

relações trabalhistas, o presente capítulo objetiva-se em trazer a tona os 

movimentos que irão definir o princípio da dignidade da pessoa humana num 

sentido geral e, após, no âmbito das relações de trabalho. Busca demostrar  

que o princípio em questão é entendido, desde antes da Carta Magna de 1988, 

como fundamental, razão pela qual esta última abarcou, de forma mais precisa, 

a dignidade da pessoa humana como principal instituto jurídico a refletir em 

todas as outras legislações, como por exemplo, na Consolidação das Leis do 

Trabalho. A presente pesquisa não pretende esgotar os entendimentos do 

principio supra, mas, apenas, apresentar, depois de compreendidas suas 

finalidades, quão escasso é o tratamento deste nas relações que envolvem o 

contrato de trabalho.  

 

 

2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

O conceito da dignidade da pessoa humana é extremamente 

abrangente, sendo assim, tem uma grande dificuldade de se dizer em conceito 

jurídico a respeito. Sua definição é bem ampla, pois engloba diversas 

concepções e significados. Portanto, pode-se dizer que a concepção 

contemporânea vem da origem religiosa, e com o iluminismo no século XVIII a 
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filosofia entende por fundamento a razão, valor moral e a autodeterminação do 

indivíduo. 

Contudo, nas palavras de Eduardo Bittar (2006, p.7), a ideia de 

dignidade da pessoa humana, “resulta  de certo modo da convergência de 

diversas doutrinas e concepções de modo que vem sendo construída desde 

longa data ocidental.”   

Podemos dizer, que a Grécia Antiga deu sua grande contribuição para o 

pensamento ocidental, onde busca construir uma ideia de um homem com 

validade universal e normativa, criando assim um novo modo de pensar, 

racional e filosófico e foi assim que o pensamento cristão o apresentou a 

elaboração da noção de dignidade humana. (MATTAR, 2010, p.6). 

Segundo os pensamentos de Joaquim J. M. Mattar (2010, p.6):  

Na filosofia cristã o homem é concebido à imagem e 
semelhança de Deus, único e transcendente. A grande 
mudança ocorrida com o pensamento cristão reside no fato de 
que exatamente por terem sido concebidos à imagem e 
semelhança de Deus, todos os homens são iguais. A igualdade 
é inerente a todos os homens[...]. 

 

Nessa perspectiva, o autor ainda menciona que apesar de a filosofia ter 

sido inserida nos pensamentos Cristão, São Tomas de Aquino (1227-1274), foi 

o primeiro a expressar sobre a dignidade da pessoa humana. Em sua 

concepção de pessoa salienta como um caráter único do ser humano, que o 

distingue dos demais entes, com a ideia de que todos os seres humanos são 

iguais em dignidade, já que todos somos dotados da mesma racionalidade 

(MATTAR, 2010, p.6).  

Entretanto, mais tarde vem Kant (1724- 1804) um dos grandes filósofos 

da época, com a concepção de dignidade da pessoa humana, que prevalece 

no pensamento filosófico atual. A filosofia kantiana pode-se dizer que mostra o 

homem como ser racional que existe como fim em si e não simplesmente como 

meio, isto é, dignidade, portanto, é um atributo inerente da pessoa humana, 

onde é o único ser a compreender um valor interno, e que não é uma criação 
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constitucional, mas, sim, um dado preexistente, tal como a própria pessoa 

humana. (MATTAR, 2010, p.7). 

Ainda nesse sentido, Sarlet (2012, p.33-36) enfatiza o pensamento 

filosófico e político da antiguidade clássica, onde se verifica que a dignidade da 

pessoa humana já dizia, como regra, as posições sociais ocupadas pelo 

indivíduo no sentido de admitir a existência de pessoa mais dignam ou menos 

dignas. Por outro lado, ele aborda que nos pensamentos estoicos, a dignidade 

da pessoa humana era tida como uma qualidade, por ser inerente ao próprio 

ser, que por sua vez intimamente ligada à noção da liberdade social de cada 

indivíduo. 

Todavia, ao passar dos anos e ao longo do século XX, a dignidade da 

pessoa humana se torna um objetivo político, onde o Estado busca como fim. 

Logo após a 2ª. Guerra Mundial (1939-1945), a história humana passa por um 

complicado processo de transformação, assim, a dignidade humana foi sendo 

empregada em documentos internacionais e nas Constituições de Estado 

democráticos, vez que estes admitem e prezam pela pluralidade de 

pensamentos e concepções de vida e buscam a preservação de direitos sociais 

e, também, de direitos fundamentais. (MATAR,2010, p.5) 

Nas palavras de Barroso (2010, p.5): 

Após a segunda Guerra Mundial, a dignidade humana foi 
incorporada aos principais documentos internacionais, [...] a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e 
inúmeros outros tratados e pactos internacionais, passando a 
desempenhar um papel central no discurso sobre direitos 
humanos. 

Podemos ressaltar, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

foi um documento culminante da Revolução Francesa, onde define os direitos 

individuais e coletivos dos homens; foi aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1948, mas somente em 1949 ocorreu sua positivação com 

a Constituição da Alemanha que estabeleceu expressamente em seu Artigo 1º, 

que a dignidade humana é inviolável. (MATTAR, 2010, p.5) 

Devido a todos esses momentos históricos, o princípio da dignidade 

humana ganhou reconhecimentos em várias outras constituições, e sendo 
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empregada como uma garantia, um direito fundamental para o ser humano. 

Nesse viés, é importante analisar como as referidas evoluções mundiais se 

deram, de modo específico no Brasil, observando cada uma de suas 

constituições até a atual Constituição Federal de 1988. 

A Constituição de 1824, foi outorgada por D. Pedro I onde reconheceu 

alguns dos direitos individuais, tais como a legalidade, á igualdade, á liberdade 

dos pensamentos. (GROFF,2008, p.106) 

Deste modo, o autor ainda complementa em suas palavras Groff (2008, 

p.106):  

[...] a preocupação maior das elites brasileira era a construção 
de um Estado-nação, o que relegava para um segundo plano a 
implantação de uma democracia liberal. [...] A monarquia era 
vista como a única maneira de manter a unidade nacional. 
Nesse contexto, havia grandes dificuldades para o avanço dos 
direitos fundamentais. 

 

Na  sequência, o autor nos ensina que a Constituição de 1891, inspirada 

pelos ideais republicanos e pelo liberalismo, teve  grande importância nos 

direitos individuais, contudo, não teve efetividade (GROFF, 2008, p.108) 

Após o movimento político-militar de 1930, foi instaurada em 1933 uma 

nova assembleia constituinte, sendo promulgada, em 1934, uma nova 

Constituição, que era considerada avançada para seu tempo, vez que 

introduziu novos direitos sociais, econômicos e culturais. (GROFF, 2008, p.112) 

Contudo, essa Constituição de 1934 só durou por apenas 3 anos, dando 

início, então, em 1937, uma nova Constituição, institucionalizando um Estado 

autoritário, o Estado Novo. Ela concedeu amplos poderes ao Presidente da 

República, colocando-o como suprema autoridade estatal. (GROFF, 2008, 

p.113) 

De acordo com Paulo Vargas Groff (2008, p.115) nessa nova 

Constituição, como em qualquer regime ditatorial, não houve espaço para os 

direitos fundamentais, ou seja, são incompatíveis o regime ditatorial e os 

direitos fundamentais, enfatizando que nas palavras de Jose Afonso as Silva, 
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“a Carta de 1937, ditatorial na forma, no conteúdo e na aplicação, com integral 

desrespeito aos direitos do homem, especialmente os concernentes às 

relações políticas” (SILVA, 2000, p.169 apud GROFF, 2008, p. 116). 

Após o regime ditatorial do Estado Novo, a Constituição de 1946 vem na 

tentativa de implantação da democracia, que revigoraram os direitos 

fundamentais do homem, e trouxe em seu título, direitos e garantias individuais, 

direito a vida, à liberdade. A mesma teve influência na Constituição 1934 

(GROFF, 2008, p.117). 

 Sendo assim, em 1964, os militares provocaram um golpe de Estado, o 

qual o fundamento seria de interesse geral da nação brasileira, devido a esse 

momento do golpe, a Constituição de 1946 anteriormente apresentadas foi 

mantida, mas os militares editaram os atos institucionais que buscavam 

centralizar e fortalecer o Poder Executivo. Quanto a relação dos direitos 

fundamentais, o Ato Institucional n.1 suspendeu as garantias constitucionais, 

que permitiu a cassação dos mandados legislativos. Embora os militares 

tenham instituídos vários atos institucionais, a Constituição de 1967, previa o 

direito e garantias individuais e direitos sociais dos trabalhadores (GROFF, 

p.117-118). 

Por outro lado, houve algumas pequenas melhorias: inclusão como 

garantia constitucional, do direito ao salário-família, em favor dos dependentes 

do trabalhador, proibição de diferenças de salários também por motivos de cor, 

circunstância a que não se referia a Constituição de 1946, participação do 

trabalhador, eventualmente, na gestão da empresa, aposentadoria da mulher, 

aos trinta anos de trabalho, com salário integral, e a aposentadoria para 

professor após trinta anos e, para a professora, após vinte e cinco anos de 

efetivo exercício em função de magistério, como salário integral. (GROFF, 

2008, p.118) 

Por fim, chegamos a Constituição de 1988, á nossa atual, que foi 

também influenciada e inspirada por eventos democráticos que ocorreu 

anteriormente. A promulgação da Constituição de 1988 foi considerada um 

marco na história do Brasil, em alta relevância, uma vez que inaugurou direitos 
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dos cidadãos brasileiros que até então era desconhecido, pois além da Carta 

Magna de 1988 instituir direito inovadores, promoveu a proteção da dignidade 

humana, sendo elencados como um princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil. (GROFF, 2008, p.118). 

 Nesse sentido, Groff (2008,p.110) afirma em seu texto, que o título I da 

Constituição Federal de 1988 é destinado aos princípios fundamentais e o título 

II aos direitos e garantias fundamentais e estes atribuem reflexos a todos os 

outros artigos previstos, no entanto, a Constituição federal, limitou a atividade 

dos poderes públicos através do princípio da dignidade humana, sendo assim, 

assegurados todos os direitos e garantias que estão elencados no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, conforme segue: 

No artigo primeiro, anuncia quais são os princípios sobre os 
quais se fundamenta o Estado brasileiro. No artigo terceiro, traz 
os princípios relativos à finalidade do Estado brasileiro. No 
artigo quarto, traz os princípios que devem reger o Brasil nas 
relações internacionais. O conteúdo e a riqueza desses três 
artigos é uma singularidade da Constituição de 1988, que 
contribuem enormemente para colocar essa Constituição entre 
as Constituições mais avançadas do mundo, do ponto de vista 
da construção de um Estado democrático, social e de direito, e 
em consonância com os princípios maiores do 
constitucionalismo moderno. 

 

Por fim, seguindo ainda os ensinamentos de Groff (2008, p.128) ele 

conclui que:  

 

A análise da evolução dos direitos fundamentais nas 
constituições brasileira permite contatar a progressão dos 
direitos no Brasil, em todos os níveis. Nesse contexto, a 
Constituição de 1988 é aquela que, sem precedentes, coloca 
os direitos fundamentais no seu centro e representa a 
consolidação de todos os direitos conquistados. A posição 
privilegiada dos direitos fundamentais na Constituição de 1988 
decorre tanto em função da extensa positivação dos direitos 
como também pela proteção, aplicação e eficácia desses 
direitos. É importante compreender essas conquistas e buscar 
meios que possam dar plena efetividade aos direitos e 
garantias, pois a simples declaração de direitos não nos torna 
pessoas detentoras de dignidade e não transforma a nossa 
sociedade em justa, livre e solidaria.  
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Assim a Constituição de 1988 foi quem efetivou a garantia da dignidade 

da pessoa humana, sendo um direito fundamental elencadas em seus títulos. 

Reconheceu a dignidade sendo como uma garantia fundamental e social, e não 

mais econômica e social. Teve como objetivo limitar os poderes públicos, para 

garantir uma sociedade justa e livre.  

 

 

 2.2 O princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação com 
o direito do trabalho 

 

 

Frente ao que foi apresentado, verificou-se que o princípio da dignidade 

da pessoa humana teve sua atenção, de forma mais precisa, a partir da 

promulgação da Constituição de 1988, e por ser um princípio fundamental 

inerente a pessoa, deve ser observado por todas as legislações vigentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. Interessa-nos, assim, analisar o princípio da 

dignidade da pessoa humana especificamente nas relações trabalhistas, se 

sua aplicação está sendo efetiva e, se não, quais os reflexos e consequências 

dessa falta de aplicabilidade.  

Inicialmente, para que possamos entender a relação do direito do 

trabalho com o princípio da dignidade da pessoa humana, temos que analisar 

como foi o surgimento do direito do trabalho. Neste contexto, nas palavras de 

Amauri Mascaro Nascimento (2014, p.14): 

Diferem história do trabalho e história do direito do trabalho. Os 
objetos são diversos. Na historia do trabalho é a infraestrutura 
social e o modo como o trabalho, nos diferentes sistemas de 
produção de bens e prestações de serviços, desenvolveu-se. 
Na história do direito do trabalho objeto é a superestrutura 
normativa e o fim, o conhecimento e a aplicação das normas 
em cada período, as causas que as determinaram e os valores 
sob os quais as normatizações se deram.  
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O direito do trabalho surgiu como consequência da questão social, que 

foi precedida pela Revolução Industrial no século XVIII e da relação humanista 

que se propôs a garantir e preservar a dignidade do ser humano que ocupava 

os cargos de trabalhadores nas indústrias (NASCIMENTO,2014, p.36). 

Nesse sentido, antes de adentramos sobre a revolução, vale ressaltar 

que o núcleo fundamental do direito do trabalho, encontra-se, sem dúvida, na 

relação empregatícia do trabalho subordinado, que é constituída por uma 

relação jurídica específica, que são formadas por instituto, princípios e regras 

nesse específico ramo jurídico. Contudo, a existência do trabalho livre, isto é, 

juridicamente livre é um pressuposto histórico para o surgimento do trabalho 

subordinado que é de fato a consequência de uma relação empregatícia. Onde 

o contrato de trabalho é mediante a qual o empregado se obriga trabalhar para 

o empregador (DELGADO,2011, p.86). 

Delgado (2011, p.87) ainda completa que: 

 

O elemento nuclear da relação empregatícia somente surgiria – 
de fato , apenas já – no período da Revolução Industrial é que 
esse trabalhador seria reconectado, de modo permanente, ao 
sistema produtivo, através de uma relação de produção 
inovadora, hábil a combinar liberdade  e subordinação, o 
trabalhador separado dos meios de produção (portanto 
juridicamente livre),mas subordinado no âmbito da relação 
empregatícia ao proprietário desses mesmo meios produtivos – 
eis a nova equação jurídica do sistema produtivo dos últimos 
séculos. 

 

A relação empregatícia trouxe a imposição das condições de trabalho 

pelo empregador, onde a exigência de excessivas jornadas de trabalho, a 

exploração das mulheres e crianças que eram a mão de obra mais baratas, os 

acidentes com os trabalhadores que eram ocasionados pelas atividades 

realizadas, e assim também, podemos acrescentar os baixos salários pagos na 

época. Sendo assim, como ainda não havia um direito que regulamentava os 

direitos dos trabalhadores, os patrões estabeleciam as condições para que eles 

cumprissem assim os contratos de trabalhos, que podia resultar de livre acordo 
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entre as partes, mas, na realidade o empregador é quem fixavas as normas 

(NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2014, p.43). 

O indivíduo era motivado pelas suas necessidades instintivas, e onde 

era subordinado a essas relações empregatícias, pois a necessidade de 

trabalhar era realizada para fins de sobrevivência, onde o líder da família 

trabalhava para o sustento da mesma. Contudo, a existência de um evento não 

apenas capaz de restabelecer um estado justo e ordenado, mas com 

fundamentalmente apto a atribuir algo novo e útil à sociedade, e assim foi 

concebida a chamada Revolução industrial (MARTINEZ, 2013, p.53-56). 

Os motivos que determinaram para o surgimento dessa revolução, foi a 

economia onde a descoberta do vapor como fonte de energia sendo aplicada 

nas indústrias e nos meios de transportes. Com essa expansão da indústria e 

do comercio houve a substituição da mão de obra escrava, servil e corporativo 

pelo trabalho assalariado. O outro motivo foi a causa jurídica que a justa 

reinvindicação dos trabalhadores de um sistema destinado para sua proteção. 

(NASCIMENTO, 1987, p.29) 

Nascimento (1987, p. 29) acrescenta ainda que: 

 

[...] alguns direitos básicos são reconhecidos: o direito a união, 
do qual resultou o sindicalismo; o direito de contratação, que se 
desenvolveu em dois âmbitos, o coletivo, com as convenções 
coletivas de trabalho, e o individual, com a ideia do contrato de 
trabalho; e o direito a uma legislação em condições de coibir os 
abusos do empregador e preservar a dignidade do homem no 
trabalho [...] exposto ajornadas diárias excessivas, salários 
infames, exploração dos menores e mulheres e desproteção 
total diante de acidentes no trabalho e riscos sociais como a 
doença e desemprego etc. 

 

Ao desenrolar da Revolução Industrial é que irá efetivamente se 

estruturar como categoria específica, então a Revolução Industrial no século 

XVII e principalmente no século XVIII, a relação empregatícia como a 

subordinação começará seu argumento e a construção do predomínio no 

conjunto de relações de produção fundamentais da sociedade industrial 
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contemporânea. Assim, a relação do empregado se torna importante como um 

modelo de vinculação do trabalhador ao sistema produtivo (DELGADO, 2011, 

p.87). 

Em razão disso, a história do direito do trabalho no Brasil só ocorreu 

após o ano de 1888, em decorrência da Revolução Industrial na qual os 

trabalhadores se manifestaram a fim de existir um ordenamento jurídico que 

resguardasse as dignidades mínimas do trabalho, bem como com a Lei Áurea 

que impactou diretamente as relações do trabalho (embora ela não tenha 

nenhuma relação de caráter jus trabalhista), é que viu-se a necessidade de 

uma norma que regulamentasse o empasse entre a dignidade da pessoa 

humana frente ao trabalho. (DELGADO, 2011, p.105-107) 

Por esses motivos, nos dizeres de Nascimento (2014, p.110) “As leis 

trabalhistas cresceram de forma desordenada; eram esparsas, de modo que 

cada profissão tinha uma norma específica, critérios [...]”. O primeiro diploma 

geral sob as leis trabalhista foi a Lei n. 62 de 1935, que eram aplicadas em 

indústrias e comerciantes que passou assegurar diversos direitos, assim mais 

tarde, a Lei n. 185 de 14 de janeiro de 1936, institui o salário mínimo. 

(NASCIMENTO, NASCIMENTO, 2014, p.111) 

Contudo, o Governo resolveu reunir os textos legais em um só diploma, 

onde foram reunidas as leis sobre o direito individual do trabalho, o direito 

coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho. Assim a declaração dos 

direitos humanos em 1948, visava a dignidade, e a proteção do trabalhador, 

logo, surgiu, a promulgada pelo Decreto-lei n.5452, de 1º de Maio de 1943, a 

Consolidação das Leis Trabalhista – CLT, assim abrangendo todas as normas 

jurídicas. (NASCIMENTO, 1987, p.33). 

Assim, com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT, 

logo de início ela não adotava o princípio da dignidade da pessoa humana, pois 

as leis trabalhistas, sempre tratavam esses direitos no âmbito de ordem 

econômica e social, por isso, era uma lei que protegia as causas centrais das 

relações trabalhistas. Portanto, com advento da Constituição de 1988, que em 

seu artigo 7º a 11 tratava sobre a relação trabalhista, onde foram incluídos no 
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capítulo II, “Direitos Sociais”, a qual o título II, era “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”. Assim, se tornou um direito fundamental, e unanime em todos 

os diplomas legais. (MARTINS, 2010, p.11). 

Nesse sentido, o direito do trabalho deixa bem claro a existência de 

métodos próprios ao ramo jurídico especializado do trabalho, contudo, o jus 

trabalhista e o direito do trabalho destacam-se por possuir métodos próprios de 

criação jurídica, assim criando sua própria normativa trabalhista. Assim o direito 

do trabalho destaca-sepor questionar requisitos específicos e próprios. 

(DELGADO, 2011, p.69). 

Delgado (2011, p.70) faz essa comparação do Direito do Trabalho com 

outros ramos do direito diz: 

 

[...] relação de credor/devedor, que, no Direito Civil, é, em 
geral, normatizada sob perspectivas básica favorável ao 
devedor: o Direito Obrigacional Civil constrói-se sob ótica do 
devedor, elaborando princípios e regras segundo essas 
perspectivas primordial. Já o direitoindividual do trabalho 
constrói-se sob ótica do credor trabalhista, o empregado, 
elaborando, consequentemente princípios e regras de matriz e 
direcionamento sumamente diversos dos civilistas clássicos.  

 

Nesse sentido, verifica-se que assim como o Direito Civil é essencial 

para reger as questões obrigacionais, bem como, por analogia, o Processo 

Penal é necessário para resguardar a proteção à vida quando está é violada ou 

lesada violentamente, por exemplo, o Direito do Trabalho é fundamental para 

assegurar uma relação saudável entre empregado e empregador, ou seja, por 

ser um direito protecionista, o direito do trabalho é a possibilidade na qual o 

trabalhador, parte hipossuficiente na maioria das vezes, pleitear uma proteção 

no que concerne a sua vida tanto física quanto psíquica, estética e moral. 

(MARTINEZ, 2013,67-69) 

Haja vista que, como o direito do trabalho dialoga com outras fontes, 

podemos concluir, que assim como o direito penal, quando passamos a 

analisar penalmente o óbito de um  empregado, e com as engenharias, quando 
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recorremos as técnicas para preservação do ambiente do trabalho, a medicina, 

quando busca a preserva a saúde do trabalhador, e por todos esses motivos, e 

por ser essencial, é que o direito do trabalho é autônomo, por possuir suas 

próprias regras e seus próprios princípios. E assim, tendo como uma garantia 

fundamental a dignidade da pessoa humana, sendo aplicadas em um só 

dispositivo, a Consolidações das Leis Trabalhistas – CLT. 
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3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O 

DANO EXISTENCIAL DECORRENTE DAS RELAÇOES DE 

TRABALHO 

 

 

Neste capítulo, pretende-se apresentar como o princípio da dignidade da 

pessoa humana vem sendo mitigado nas relações de trabalho. Para tanto, 

analisar-se-á, principalmente, os danos gerados na relação de trabalho que 

deveriam ser protegidos pelo princípio supra. Assim, especificar-se-á algumas 

espécies de danos propriamente ditos, tais como dano moral, dano material, 

dano estético e, por fim, o dano existencial, principal foco do presente trabalho 

na qual pretende-se concluir as consequências dos danos causados no 

trabalho na vida/existência da pessoa humana/trabalhador. 

 

 

 3.1 O dano moral 

 

 
Como mencionados nos capítulo anteriores, o reconhecimento do direito 

da dignidade da pessoa humana passou uma um longo período de maturação 

no Brasil. Assim como o dano moral, sempre existiu, sua possibilidade de 

indenização foi conquistada ao longo do processo da civilização. Contudo, 

após promulgada a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, V, foi assegurado “ 

o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem”. E ainda, previsto no inciso X do referido artigo: 

“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”. (OLIVEIRA, 2013, p. 235-236) 
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Assim, a dignidade da pessoa humana, constitui seus fundamentos na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, III. Onde, o destaque da 

dignidade como um valor supremo, que garantiu o direito da vida, ou seja, o 

direito de viver com dignidade, “com as duas disposições contidas na 

Constituição de 1988 o princípio da reparação do dano moral entregou o 

batismo que o inseriu em a canonicidade de nosso direito positivo”. 

(MARIO,2002, p.58 apud OLIVEIRA, 2013, p.236) 

Nas palavras Romita (2007, p.267 citada por OLIVEIRA, 2013, p.238),  

 

A dignidade da pessoa humana atua como fundamento do 
principio estruturante do Estado Democrático de Direito e, em 
consequência, impregna a totalidade da ordem jurídica, 
espraia-se por todos os ramos do direito positivo e inspira não 
só a atividade legislativa como também a atuação do Poder 
Judiciário.  

 

Nesse mesmo sentido, Carmem Lucia Antunes Rocha atual presidente 

do STF (Supremo Tribunal Federal) também é citada por Oliveira (2013, p.239) 

onde diz que: 

 

A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa 
humana modifica, em sua raiz, toda a construção jurídica: ele 
impregna toda a elaboração do Direito, porque ele é o 
elemento fundante da ordem constitucionalizada e posta na 
base do sistema. Logo, a dignidade da pessoa humana é 
princípio havido como super-princípio constitucional, aquele no 
qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no 
modelo de Direito plasmado na formulação textual da 
Constituição. (ROCHA, 2004, p.38 apud OLIVEIRA, 2013, 
p.239) 

 

Nessa perspectiva, a República Federativa do Brasil que se constitui um 

Estado Democrático de Direito, não pode deixa de levar em conta o estudo do 

dano moral decorrente do acidente do trabalho, pois tem como fundamento, a 
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dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. (OLIVEIRA,2013, 

p.239) 

Para que possamos entender melhor, Sebastião G. de Oliveira (2013, p. 

236) cita em sua obra Carlos Alberto Menezes e Sergio Cavalieri (2007, p.102-

103), que articula em suas palavras: 

 

Entendemos que todos os conceitos tradicionais de dano moral 
tiveram que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. 
Assim é, porque a atual Carta, na trilha das demais 
Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão 
social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da 
Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando 
os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, 
ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores 
humanos, a Constituição fez também estrutural transformação 
no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o 
suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora 
feita por aplicação direta de suas normas. Ninguém 
desconhece que as normas constitucionais, por serem de 
hierarquia superior, balizam a interpretação e aplicação de toda 
a legislação infraconstitucional, de sorte a não ser possível 
aplicar esta em desarmonia com aquelas. A Constituição 
Federal, logo no seu primeiro artigo, inciso III, consagrou a 
dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado 
Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado 
de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, 
a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior 
dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a 
base de todos os valores morais, a essência de todos os 
direitos personalíssimos. O direito à imagem, à honra, ao 
nome, à intimidade, à privacidade, à liberdade está englobado 
no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de 
cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa 
humana. Essa, sem dúvida, é a matriz constitucional para o 
conceito de dano moral. Dano moral, à luz da Constituição 
vigente, nada mais é do que violação do direito à dignidade. 

 

O dano moral assume um papel, de suma importância, pois quando o 

trabalhador é atingido por algo que possa ferir sua integridade física, que 

muitas vezes pode significar o desmonte traumático de um projeto de vida, ou 

até um acidente que pode levar a uma cadeira de rodas e assim privando de 

alguns sonhos que poderiam levar a uma vida melhor. Podemos dizer, então, 

que o dano moral em primeiro caso, funciona como uma espécie de 
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compensação do sofrimento causado, e, no segundo, seria uma sanção para 

inibir, os atentados contra os direitos do trabalhador. (OLIVEIRA, 2013, p. 242).  

Nesse sentido, Roberto Schaan Ferreira (1992, p. 70) citado por 

Sebastião G. de Oliveira (2013, p.236) articula que, “os bens morais consistem 

no equilíbrio psicológico, no bem-estar, na normalidade da vida, na reputação, 

na liberdade, no relacionamento social, e a sua danificação resulta em 

desequilíbrio psicológico, desanimo, dor, medo, angustia, abatimento, baixa da 

consideração à pessoa, dificuldade de relacionamento social.  

Nessa perspectiva, o Código de 2002 também acolheu expressamente o 

dano moral em seu artigo, sendo artigo 186: “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.(OLIVEIRA,2013,p.236).  

Contudo, devido ao amplo conteúdo do dano moral e seu 

desenvolvimento dificultam a formulação de um só conceito -  do  que é o dano 

moral - que possa englobar todas as hipóteses que o caracterizam. 

(OLIVEIRA,2013, p. 236) 

Os princípios fundamentais do direito do trabalho, como já mencionado, 

devem ser visualizados como um ponto de partida de qualquer análise sobre as 

normas de proteção a vida, a saúde dos trabalhadores, assim, 

consequentemente, se dá a indenização por danos morais decorrentes de 

acidente de trabalho. Pois a função desses princípios, permite compreender a 

evolução e a importância doutrinaria atribuída aos estudos do direito da 

personalidade. (OLIVEIRA, p.240) 

Nas palavras de Carlos Alberto Bittar (1999, p.136 apud OLIVEIRA, 

p.246) expressa que:  

 

Não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de 
dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são 
fenômenos ínsitos na alma humana como reação naturais á 
agressões do meio social. Dispensa, pois, comprovação, 
bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado 
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lesivo e a conexão com o fato causador, para 
responsabilização do agente. 

 

Assim podemos concluir nos dizeres de Aguiar Dias (1995, p.730) citado 

por Sebastião G. de Oliveira (2013, p.237), o dano moral assevera que, “não é 

o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o 

espanto, a emoção, a vergonha, a injuria física ou moral, em geral uma 

dolorosa sensação experimentada pela pessoa atribuída à palavra dor o mais 

largo significado”. 

 

 

3.2 O dano material 

 

 

Nesse viés, podemos analisar que após a Constituição de 1988, a 

indenização por dano moral era devida - logo acumulada - com a reparação 

dos danos materiais, quando assim decorrendo do mesmo fato. Mas com o 

passar dos anos, percebeu que havia uma falta de suporte lógico e até mesmo 

jurídico para a aplicabilidade do mesmo, pois, apesar de terem origem do 

mesmo fato ou ato injusto, são danos distintos, com efeitos diversos, assim 

portando, a indenização é separada. (OLIVEIRA,2013, p.240). 

Devido a esse contexto, sobre essa divergência o Supremo Tribunal de 

Justiça- STJ acolheu a sumula n.37 de 1992, onde menciona que: “ são 

acumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do 

mesmo fato”, cumulado com o advento do Código Civil de 2002, os artigos 948 

e 949 são relacionados aos danos materiais provenientes dos atos ilícitos. 

(OLIVEIRA,2012, p.242) 

Dessa forma, devemos analisar a aplicabilidade do dano moral, nesse 

sentido, será necessária conferir os pressupostos da responsabilidade civil, 

quais sejam: o dano, o nexo causal e a culpa do empregador no acidente do 
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trabalho. E depois abordaremos somente o que se refere o dano material, 

também chamado dano patrimonial. 

Entretanto, nem todo acidente de trabalho é gerado alguma indenização, 

ainda que sejam caracterizados o dano e a culpa do empregador. Pois o 

ressarcimento, somente será realizado quando de fato causar algum dano ao 

empregado, sendo ele, moral, material ou estético. Assim o Código Civil, 

assevera em seus artigos se demonstrado o prejuízo que o empregado sofreu, 

o dano tem que ser demonstrado juridicamenteassim será cabível o 

deferimento da indenização correspondente. (OLIVEIRA, 2012, p.230) 

Não há o que se falar, quando os acidentes fatais, invalidez, ou perda 

parcial da capacidade do trabalho provocam dano reparáveis.  Assim como os 

danos de gravidade intermediaria, que geram incapacidade temporária do 

trabalho, onde nos primeiros quinze dias de afastamento o empregador paga o 

salario integral ao acidentado, e o contrato de trabalho permanece 

interrompido. Entretanto, ate nos afastamentos de poucos dias, pode haver 

danos materiais indenizatórios, assim como, despesas hospitalares, 

medicamentos. (OLIVEIRA,2013, p.230) 

Nesse sentido, podemos falar que o dano material é um prejuízo 

financeiro, que decorre do resultado sofrido pela vitima, que é causado pela 

consequência da diminuição do seu patrimônio. Humberto Thodoro Junior 

(2003, p.36) citado por Sebastião G. de Oliveira (2013, p.231) intende que “o 

dinheiro é a forma e o padrão natural de dimensioná-lo e o instrumento idôneo 

para o bem repará-lo”. 

Maria Helena Diniz (2007, p.66 apud OLIVEIRA, p.231) complementa os 

dizeres do autor, de que:  

 

O dano patrimonial vem a ser a lesão concreta, que afeta um 
interesse relativo ao patrimônio da vitima, consistente na perda 
ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe 
pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de 
indenização pelo responsável.  
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Todavia, no acidente de trabalho e as doenças ocupacionais, também 

podem provocar tanto os danos emergentes, ocasionando diminuição do 

patrimônio, quanto aos lucros cessantes, que deixou de receber, como 

veremos nos tópicos seguintes. 

 

 
3.2.1 Danos emergentes 

 

 

O dano emergente significa dizer, que aquele prejuízo de causa imediata 

que surge em razão do acidente do trabalho, assim causando a diminuição do 

patrimônio do acidentado. Portando, é um prejuízo de fácil visualização, pois 

quando apresentados as despesas causadas, e os valores preenchidos nos 

documento de pagamento, assim como: despesas hospitalares, medicamentos, 

sessões de fisioterapia, aparelhos ortopédicos, ou nos casos de óbito o gastos 

com funeral, jazigo, remoção do corpo etc. Os artigos 948 e 950 do Código 

Civil, mencionam que as despesas de tratamento até o fim da convalescença 

ou os desembolsos com o funeral e o luto da família, mas asseguram que são 

indenizáveis  outras reparações ou prejuízos que o ofendido prove haver 

sofrido. (OLIVEIRA,2013, p.232). 

Então, caberá à vitima, ou aos seus dependentes juntar os documentos, 

para fim de ressarcimento. Pois na realidade, esse ressarcimento está no 

propósito da recomposição do patrimônio do acidentando ou no mesmo 

patamar que era vivenciado pelo mesmo, antes do acidente. 

(OLIVEIRA,2013,232). 

 

 

3.2.2 Lucro cessantes 
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Como visto anteriormente, além das perdas efetivas dos danos 

emergente, a vítima fica privada dos ganhos futuros, nesse sentido, no 

acidente de trabalho , após os primeiros quinzes dias, o empregado ficara 

privado dos salários e demais vantagens, cabe mencionar que o valor pago 

pela Previdência Social a título de auxílio doença acidentário, não significa 

dizer que é para repor ou a compensar parcialmente do lucro cessante, ou 

seja, o empregado recebe benefícios da Previdência Social, cujo esses 

pagamentos independe da culpa. (OLIVEIRA,2013, p.233) 

Nas palavras de Sergio Cavalieri (2012, p.80 apud OLIVEIRA,2013,233) 

é importante verificar a extensão dos lucros cessantes:  

Deve o juiz mentalmente eliminar o ato ilícito e indagar se 
aquilo que está sendo pleiteado a título de lucro cessante seria 
a consequência do normal desenrolar dos fatos; se aquele 
lucro poderia ser razoavelmente esperado, caso não tivesse 
ocorrido o ato ilícito. 

 

 

3.3 O dano estético 

 

 

Assim como as indenizações que vimos anteriormente por dano 

moral e dano material, também será cabível em algumas situações a 

indenização por dano estético, assim é, quando ocorre algum acidente 

de trabalho e acaba ocasionando deformidade física do acidentado, ou 

seja, a perda de algum membro, uma cicatriz ou qualquer mudança 

corporal que possa desperta a atenção por ser diferente. 

(OLIVEIRA,2013, p.256) 

Então, quando falamos em dano estético, estamos se referindo ao 

que quer dizer, lesão à beleza física. Mas o conceito é bem relativo, mas 

quando apreciado o prejuízo estético, tem que levar em conta, a lesão 

sofrida pela pessoa em relação ao que ela era. (LOPEZ,1999, p.37) 

Nos ensinamentos de Tereza Ancona Lopez (1999, p.40);  
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O dano estético acarreta um dano moral. Toda essa situação 
terá de causar na vitima humilhações, tristeza, desgostos, 
constrangimentos, isto é, a pessoa devera sentir-se diferente 
do que era – menos feliz – então, um sofrimento moral tendo 
como causa uma ofensa à integridade física e esse é o ponto 
principal do conceito do dano estético 

 

No Brasil, o dano estético existia bem antes da indenização do dano moral. O 

Código Civil de 1916, já previa em seu artigo 1.538 a indenização para casos 

de ferimento ou ofensa à saúde, estabeleceu que o valor seria duplicado caso 

o ferimento resultasse em aleijão ou deformidade. (OLIVEIRA,2013, p.257). 

Nessa perspectiva, Maria Helena Diniz (2007, p.80 apud 

OLIVEIRA,2013, p.257) enfatiza que: 

 

O dano estético é toda alteração morfológica do individuo, que 
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, 
marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob 
qualquer aspecto em afeiamento da vítima, consistindo numa 
simples lesão desgostante ou num permanente motivo de 
exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, 
exercendo ou não influencia sobre sua capacidade laborativa.  

 

Contudo, nesse mesmo contexto, o dano estético por ser compreendida 

com um gênero do dano moral, a doutrina, as jurisprudências evoluíram na 

maneira de tentar definir indenizações distintas desses danos. Pois o dano 

estético esta vinculado no sofrimento da deformação de corrente do acidente 

de trabalho, e o dano moral esta ligado ao sofrimento das consequências 

provocadas. (OLIVEIRA, 2013, p.258) 

Nesse viés, podemos verificar que o dano estético é comparado com o 

dano mora, pois os dois acabam em indenização referente ao sofrimento 

vivenciado pelo acidentado. Contudo, podemos analisar a seguir que, é 

possível a cumulação do dano moral com dano estético quando as 

indenizações decorrem dos mesmos pressupostos próprios de cada um deles, 

sendo assim, primeiro a verificação do sofrimento e da angústia pelo que o 
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acidentado passou, e ao longo do seu tratamento, e logo a reparação da 

deformidade do resultado do acidente de trabalho. 

Contudo, podemos observar o julgado a seguir, que ocorrendo o mesmo 
dano, moral e estético eles podem ser jugados no mesmo caso,  

 

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. POSSIBILDADE DE 
CUMULAÇÃO ENTRE DANO MORAL E ESTÉTICO. O mesmo 
fato - acidente de trabalho -pode acarretar, além da 
indenização por dano moral, o dano estético, caracterizado 
pelo sofrimento causado pela alteração da harmonia física do 
trabalhador. A dor intrínseca e o abalo psicológico são 
indenizáveis a título de dano moral, e os reflexos visíveis no 
corpo da vítima, na integridade física, devem ser indenizados a 
título de danos estéticos. Desse modo, o dano estético não se 
encontra englobado no dano moral, mas é autônomo desse, o 
que autoriza a indenização cumulada entre ambos, conforme 
entendimento desta Corte consubstanciado nos precedentes 
transcritos na fundamentação. No caso, o reclamante teve sua 
mão direita atingida por uma serra elétrica. Além de o acidente 
ter-lhe causado - desconforto íntimo- e -abalo psicológico -, que 
autorizaram o deferimento da indenização por dano moral, 
acarretou-lhe também - visível cicatriz na mão direita e a 
limitação na flexão dos dedos -, o que enseja o deferimento da 
indenização por danos estéticos. Recurso de revista conhecido 
e provido. 

 (TST -RR: 3600-64.2006.5.24.0086, Ministro Relator: José 
Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 06/09/2011, 2ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 16/09/2011) 

 

Podemos concluir que o dano estético é caracterizado pelo sofrimento 

causado pela deformação da forma física do trabalhador, assim podendo ser 

cumulado com dano moral, pois , o dano moral é o abalo psicológico causado, 

como a vergonha, dor, injuria física  e dano estético além de também ocorrer o 

abalo psicológico, é a deformação física, assim como uma cicatriz, ou a 

amputação de uma das mão.Neste viés, o dano estético é qualquer alteração 

que modifique a forma física do empregado, ou seja, aquilo que causa 

desconforto, ofensa a imagem externa do indivíduo.  
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3.4 O DANO EXISTENCIAL 

 

 

O dano existencial no direito do trabalho, assim também chamado como, 

o dano a existência do trabalhador, decorre de uma conduta que impossibilita o 

empregado de se relacionar, de conviver em sociedade por meios de 

atividades, culturais, sociais e descanso, algo que impeça de trazer o bem-

estar físico e psíquico, a felicidade, ou que impede de executar, seus projetos 

de vida, que são, por sua vez, responsáveis pelo crescimento pessoal, social e 

profissional. (FILHO, ZANATELLI, 2013, p.30) 

Contudo, o gênero desse dano, o ofendido se vê privado do direito 

fundamental, que é constitucionalmente assegurado, ou seja, ele se vê privado 

do seu direito à liberdade e à dignidade humana. (FILHO, ZANATELLI,2012, 

p.30) 

Desta maneira Amaro Alves de Almeida Neto (2005, p.49 apud FILHO, 

ZONATELLI,2013, p.31) explica;  

 

[...] toda pessoa tem o direito de não ser molestada por quem 
quer que seja, em qualquer aspecto da vida, seja físico, 
psíquico ou social. Submetido ao regramento social, o indivíduo 
tem o dever de respeitar e o direito de ser respeitado, porque 
ontologicamente livre, apenas sujeito às normas legais e de 
conduta. O ser humano tem o direito de programar o 
transcorrer da sua vida da melhor forma que lhe pareça, sem a 
interferência nociva de ninguém. Tem a pessoa o direito às 
suas expectativas, aos seus anseios, aos seus projetos, aos 
seus ideais, desde os mais singelos até os mais grandiosos: 
tem o direito a uma infância feliz, a constituir uma família, 
estudar e adquirir capacitação técnica, obter o seu sustento e o 
seu lazer, ter saúde física e mental, ler, praticar esporte, 
divertir-se, conviver com os amigos, praticar sua crença, seu 
culto, descansar na velhice, enfim, gozar a vida com dignidade. 
Essa é a agenda do ser humano: caminhar com tranquilidade, 
no ambiente em que sua vida se manifesta rumo ao seu projeto 
de vida. 
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Assim quando nas relações trabalhista, quando o empregador impõe um 

volume excessivo de trabalho ao empregado, verifica-se a presença do dano 

existencial, que assim impossibilita o empregado de estabelecer a pratica de 

atividade culturais, sócias, familiares, etc. Outra forma inquestionável, é quando 

o trabalhador submete a condições desgastante, ou análoga a de escravo.  

Assim, essa imposição da autodeterminação do trabalho “escravo” acarreta 

bem com as restrições que ele impõe que modificam de forma prejudicial, a 

rotina dos trabalhadores. (FILHO, ZONATTELLI, 2013, p.32). 

“Nas relações familiares, podemos ressaltar que a Constituição de 1988 

institui expressamente em sue texto do artigo 226, caput que “a entidade 

família, base da sociedade, tem especial proteção do estado”, continua ainda 

em seu artigo 227 que:  

“ é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem , com a absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissão, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e a convivência familiar”.  

Assim podemos observar que, a ideia de família passa pelo interesse do 

empregador de usar o trabalhador de forma que mais se satisfaz, e o interesse 

do trabalhador a satisfazer as exigências de sua vida privada e familiar.   

O Tribunal Regional do Trabalho de Porto Alegra, em decisão de sua 

relator a, Tania Regina Silva Reckziegel, da 23ª Vara do Trabalho de Porto 

Alegre, deu provimento na decisão que de a sujeição habitual do trabalhador à 

jornada exaustiva implica na interferência em sua esfera existencial, que viola 

sua dignidade e os direitos fundamentais do mesmo, como veremos a seguir: 

 

DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXAUSTIVA. Todo ser 
humano tem direito de projetar seu futuro e de realizar 
escolhas com vistas à sua autorrealização, bem como a fruir da 
vida de relações (isto é, de desfrutar de relações 
interpessoais). O dano existencial caracteriza-se justamente 
pelo tolhimento da autodeterminação do indivíduo, 
inviabilizando a convivência social e frustrando seu projeto de 
vida. A sujeição habitual do trabalhador à jornada exaustiva 
implica interferência em sua esfera existencial e violação da 
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dignidade e dos direitos fundamentais do mesmo, ensejando a 
caracterização do dano existencial. 

(TRT-4 - RO: 00004918220125040023 RS 0000491-
82.2012.5.04.0023, Relator: TÂNIA REGINA SILVA 
RECKZIEGEL, Data de Julgamento: 15/05/2014,23ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre,) 

 

Nesse sentido, podemos observar que o dano existência possui algumas 

características do dano moral, mas não podendo ser confundidos, pois, o dano 

moral consiste na lesão sofrida pela pessoa no tocante de sua personalidade, 

assim atingindo seus valores como, a qualidade da pessoa humana, sua honra, 

imagem, saúde, provoca a dor, angústia, vergonha. Já o dano existencial, por 

sua vez, não diz respeito a espera intima do ofendido, mas trata-se de um dano 

de decorre de uma frustração que impede a realização pessoa do trabalhador, 

como a perda da qualidade de vida. (FILHO, ZONATELLI, 2013, p.43). 

Assim, Flaviana Rampazzo Soares (2009.p.46) distingue o dano 

existêncial e dano moral, num fato de ser essencialmente um sentir, um dever 

de agir de outra forma, uma limitação do desenvolvimento normal da vida da 

pessoa, assim ela enfatiza que,  

 

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, por que ele é uma sequência de 
alterações prejudiciais no cotidiano, sequência essa que o 
tempo é capaz de caracterizar. 

 

Não obstante, essa subordinação exaustiva do trabalho, culmina em 

uma formação do dano ao projeto de vida, privando o trabalhador de conviver 

com sua família, limitando o tempo para lazer, e assim também podendo 

resultar em prejuízos para a saúde do trabalhador. Assim como, o direito 

fundamental a saúde esta relacionada a qualidade de vida dos trabalhadores, 

no ambiente de trabalho, e que visa prevenir a segurança física e psíquica 

durante o desenvolvimento das suas atividades profissional, assim o 
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trabalhador ira poder exercer suas funções de forma saudável e equilibrada, e 

então, podendo desfrutar dos prazeres de sua existência quanto ser humano. 

Podemos concluir, então que, o dano existência trata-se de uma conduta 

do empregador que impede que o empregado se relacione em sociedade, por 

meio de atividades recreativas, afetivas, espirituais, culturais, e que lhe trarão 

bem-estar físico e psíquico, e o que impeça de realizar e satisfazer seus 

projetos de vida. E essas condutas impostas de forma irregular, venha 

acarretar doenças no ambiente de trabalho, e assim ofendendo seu direito 

fundamental, que são constitucionalmente assegurados, ou seja, de um 

trabalho digno onde possa realizar suas tarefas com segurança, e após as 

jornas de trabalho, ter tempo para sua família e lazer.  
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4 JORNADA EXCESSIVA DE TRABALHO; 

 

 

 

Como vimos anteriormente, a dignidade da pessoa humana é vista com 

um Direito Fundamental em nossa Constituição de 1988, e sendo fundamental 

também nas relações trabalhista, assim como foi visto no capitulo anterior, visa 

a dignidade e a proteção do trabalhador. Nesse  viés vamos analisar, a jornada 

de trabalho excessiva decorrendo do contrato de trabalho, onde vamos 

observar em alguns jugados que, o direito fundamental contido em nossas 

legislações não estão sendo obedecidas, nas relações empregatícia. 

A jornada de trabalho, significa dizer, que é quando o empregado se 

coloca a disposição do empregador em virtude de um contrato. É através desse 

contrato, que o empregador sugeri a medida principal do tempo diário e da 

disponibilidade do empregado. Assima principal obrigação do empregado no 

contrato, é o tempo de prestação do trabalho, que seria disponibilidade perante 

o empregador. (DELGADO,2013, p.805) 

A natureza jurídica da jornada de trabalho, consiste em primeiro plano, a 

natureza pública, é onde há o interesse do Estado em limitar as jornadas de 

trabalho, de modo que, o trabalhador venha poder descansar e que não preste 

jornadas extensas. No segundo plano, é de natureza jurídica, onde as partes 

podem fixar jornadas inferiores as previstas na legislação, assim a jornada de 

trabalha tem características de natureza mista, sendo elas privada ou publica. 

(MARTINS,2010, p.509) 
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As jornadas de trabalho podem ser classificadas quanto à duração, ao 

período, à profissão e à flexibilidade.  Podemos verificar que, quando à 

duração, a jornada de trabalho pode ser comum, como prevista na legislação 

de oito horas diárias e 44 horas semanais. Quanto ao período, a jornada de 

trabalho pode ser diurna, considerando que interrupção compreendida entre as 

5h e às 22h, noturna, ou mista, compreende das 16h às 24h, parte do período 

diurno e parte período noturno. (MARTINS,2010, p.509) 

Quando a profissão, a legislação distingue a jornada de trabalho pelo 

trabalhador, como por exemplo, bancário tem jornada de seis horas; telefonista 

tem jornada de trabalho de seis horas ou 36h semanais. E por último a 

flexibilidade, quando a jornadas flexíveis e inflexíveis. A legislação não trata 

sobre esse tema. Pois esse tipo de jornada e usada em outros países. 

(MARTINS,2010, p.509) 

Todavia, embora as empresas têm que observar os dispositivos das 

jornadas de trabalho, onde, a Constituição de 1988 em seu artigo 7º, XIII e nas 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT em seu artigo 58, estabelece que 

duração do trabalho de oito horas diárias e 44 semanais, como visto 

anteriormente, é a jornada de duração mais comum nas empresas e que assim 

sendo observada para que os empregados cumpram de forma ordenada. 

(MARTINS,2010, p.523). 

Contudo, podemos observar que essas normas não estão sendo 

seguidas, como vista nos julgados a baixo: 

 

DANO MORAL. JORNADA EXCESSIVA. ABUSO DO PODER 
DIRETIVO PATRONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Sabemos 
que a prática de ação que resulte prejuízo a outrem enseja o 
dever de indenizar por danos materiais ou morais, de 
conformidade com a gravidade dos fatos e a intensidade dos 
danos causados à pessoa ou ao seu patrimônio, o que 
encontra amparo constitucional (art. 5º, V e X, da Constituição 
Federal). O dano moral dispensa prova em concreto, pois se 
passa no interior da personalidade, tem presunção absoluta. 
Provada a existência do fato ilícito, ensejador do 
constrangimento, mostra-se devido o ressarcimento civil por 
dano moral (art. 186 e 927, do CC/02). No caso dos autos, 



39 

. 

restou comprovada por meio da prova oral que o autor cumpria, 
aproximadamente, jornada diária de 13 horas. Com efeito, a 
jornada de trabalho excessiva identificada no processado viola 
frontalmente o postulado da dignidade da pessoa humana, 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o 
ordenamento constitucional (art. 1º, III, da CRFB). Além disto,a 
um só tempo, conspurca o valor social do trabalho (art. 1º, IV e 
170, caput, da CRFB) e esvazia o conteúdo da função social da 
empresa (artigos 5º, XXIII, e 170, III, da CRFB, e artigo 421 do 
CC/02) e, por fim, torna ineficazes os direitos fundamentais do 
meio ambiente do trabalho equilibrado (arts. 6º, 196, 220, VII, e 
225, caput, da CRFB) e da redução dos riscos inerentes ao 
trabalho (art. 7º, XXVII). Ademais, é importante assinalar que a 
limitação da jornada de trabalho diária e semanal traduz-se na 
primeira conquista do movimento sindical e operário do final do 
século XIX e começo do século XX, estando consagrada na 
primeira Convenção da OIT, sendo verdadeira concretização 
de um dos valores e princípios básicos da OIT, qual seja, o 
trabalho deve ser fonte de dignidade e não de degradação da 
pessoa humana. Em síntese conclusiva, a conduta patronal ao 
impor jornada excessivza ao obreiro sobejou demasiadamente 
os estritos limites do poder diretivo empresarial (art. 2º da CLT 
c/c o art. 187 do CC), não se conformando aos postulados 
constitucionais e éticos que devem presidir a execução do 
contrato de trabalho (art. 422 do CC c/c o art. 8º da CLT), 
caracterizando-se ipso facto como ato ilícito (art. 186 do 
CC/02), gerador do dever de indenizar o patente dano ao 
patrimônio moral do trabalhador, que viu conspurcada a sua 
dignidade humana e os direitos da personalidade (arts. 5º, V e 
X, da CRFB e 927 do CC/02). Recurso obreiro provido 
parcialmente. 

 

(TRT-2 - RO: 00015701020135020026 SP 
00015701020135020026 A28, Relator: MARIA ISABEL CUEVA 
MORAES, Data de Julgamento: 28/07/2015,4ª TURMA, Data 
de Publicação: 07/08/2015) 

Com base no julgado acima, podemos observar que as leis onde 

regulamenta a jornadas de trabalho não estão sendo obedecidas, assim 

infringindo a dignidade da pessoa humana, que como vista no julgado, onde a 

primeira conquista nos movimentos sindicais do século XIX e XX foram as 

jornas de trabalhos diárias e semanais, visando que “o trabalho deve ser fonte 

da dignidade e não de degradação da pessoa humana”. 

Nessa mesma perspectiva, vamos analisar outro julgado, onde o direito 

fundamental do empregado está sendo lesado por estar praticando carga 

horária excessiva de trabalho;  
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RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 
Nº 13.015/2014. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
JORNADA EXAUSTIVA. 16 HORAS DIÁRIAS . DANO MORAL 
IN RE IPSA. PRESUNÇÃO HOMINIS. A controvérsia cinge-se 
à caracterização ou não do dano moral no caso concreto. O 
Regional consignou que, no caso , não houve dano indenizável 
, visto que as horas trabalhadas em número superior ao limite 
legal de duas horas extras por dia são, por si só, ilícitos 
tipicamente trabalhistas e já possuem sanção específica . Esta 
Corte, no entanto, tem entendido que a submissão habitual dos 
trabalhadores à jornada excessiva de labor ocasiona-lhes dano 
existencial, modalidade de dano imaterial e extrapatrimonial, 
em que os empregados sofrem limitações em sua vida pessoal, 
por força de conduta ilícita praticada pelo empregador, 
exatamente como na hipótese dos autos, importando em 
confisco irreversível de tempo que poderia legitimamente 
destinar ao descanso, convívio familiar, lazer, estudos, 
reciclagem profissional e tantas outras situações, para não falar 
em recomposição de suas forças físicas e mentais 
naturalmente desgastadas por sua prestação de trabalho. A 
jornada exorbitante ficou suficientemente registrada na decisão 
do Juízo de origem, em que se reconheceu que o empregado 
laborava dezesseis horas por dia. Assim, fica comprovada a 
reprovável conduta patronal, com a prática de abuso do poder 
diretivo ao exigir jornada exaustiva de trabalho e restrição dos 
direitos ao descanso e lazer, com óbvias consequências à 
saúde do obreiro, que se via na contingência de ter que 
produzir sem poder refazer as energias dispendidas. Dessa 
forma, a conduta patronal ofendeu os direitos humanos 
fundamentais, atingindo a dignidade, a liberdade e o patrimônio 
moral do demandante, o que resulta na obrigação legal de 
reparar. Assim, inquestionável que a hipótese dos autos não se 
trata de mero cumprimento de horas extras habituais, mas de 
jornada exaustiva, indigna e inconstitucional, sendo 
extremamente fácil inferir o dano causado ao autor, em razão 
de a reclamada ter flagrantemente desobedecido as regras de 
limitação da jornada, o que afastou o direito social ao lazer, 
previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal. Ressalta-se 
a máxima "o extraordinário se prova e o ordinário se presume" . 
Portanto, o ato ilícito praticado pela reclamada acarreta dano 
moral in reipsa, que dispensa comprovação da existência e da 
extensão, sendo presumível em razão do fato danoso. Recurso 
de revista conhecido e provido. 

 

(TST - RR: 25838420135150025, Relator: José Roberto Freire 
Pimenta, Data de Julgamento: 31/08/2016,  2ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 09/09/2016). 
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No caso julgado podemos observar que, o direito fundamental 

empregado em nossas legislações não está sendo respeitada, pela a 

imposição de jornadas excessivas por parte do empregador. Nessa análise, 

podemos observar que o Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que o 

empregado estava tendo seus direitos feridos, assim como trabalhar dezesseis 

horas por dia, ficando comprovada que o direito humano fundamental e a 

dignidade foi extremamente ofendida, não sendo somente tratada como horas 

extras habituais, e sim jornadas exaustivas e inconstitucional, que visivelmente 

observamos o dano causado ao empregado, afastando-o de sua vida social e 

lazer contidos nos artigo 6º da Constituição Federal.  

Assim, podemos dizer, que o principio da dignidade da pessoa humana 

que foi demonstrado nos capítulos anteriores, vem sendo infringido frente a 

inobservância dos dispositivos da  Consolidação das Leis Trabalhista – CLT em 

relação as jornadas excessivas de trabalho e por esses motivos, na maioria 

das vezes os trabalhadores sofrem danos moral, material, estético e o principal 

o dano existencial, é onde o trabalhador é impedido de realizar e satisfazer 

seus projetos de vida, ou seja, a necessidade de um trabalho digno onde possa 

realizar seu deveres com segurança e após a jornada de trabalho, ter tempo 

com sua família e lazer. 
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5 CONCIDERAÇOES FINAIS  

 

 

 

Este estudo possibilitou apresentar que o princípio da dignidade da 

pessoa humana teve sua atenção, de forma mais precisa, a partir da 

Constituição de 1988, e que seu conceito de dignidade já vinha muito antes da 

promulgação da Carta Magna. Tornou-se, então, um princípio fundamental 

inerente à pessoa, que passou a ser observado por todas as legislações 

vigentes no ordenamento jurídico e como principal instituto jurídico a refletir em 

outras legislações como na Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Interessou-nos analisar que o princípio da dignidade da pessoa humana 

passou a reger as relações trabalhistas com advento da Constituição de 1988, 

tratando em seus artigos 7º a 11º justamente sobre essas relações. Todavia, 

como ficou claro e evidente no decorrer da presente monografia, ao nos 

atentarmos para os danos decorrentes dos contratos de trabalho, ainda que 

sejam regidas por tal princípio, as relações trabalhistas – que deveriam ser 

protegidas pelo princípio citado – são constantemente mitigadas e 

descumpridas. 

Portanto, podemos observar que o dano existencial – defendido por 

alguns doutrinadores como uma conduta que impossibilita o empregado de se 

relacionar e conviver em sociedade – decorrente das jornadas de trabalho 

excessivas, que consiste no principal foco da pesquisa, diariamente é 

negligenciado e ignorado. Dessa forma, quando o sujeito se vê privado de seu 
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direito fundamental, que é constitucionalmente assegurado na legislação 

vigente, se vê também privado de sua dignidade humana e seu direito à 

liberdade.  

Assim sendo, em vista das arbitrariedades que são constantemente 

cometidas pelos empregadores e os resultados catastróficos no que concerne 

ao dano existencial contra o empregado, foi justamente nesse sentido que se 

mostrou essencial realizar a presente pesquisa, ainda que não houvesse 

qualquer intenção de colocar um fim à discussão, mas sim de apresentar 

minimante o dano existencial contra o trabalhador derivado das relações 

trabalhistas. 
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