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♪... Pois tu és o filho da natureza (ah,ah,ah,ah) 
Ao longo dos anos sempre foi assim (ah,ah,ah,jah) 

Agora não pode ser adulterado 
Dá cinco, my brother estou do teu lado! 

E tens o direito de ser livre (ah,ah,ah,ah) 
Ninguém nesse mundo pode impedir (ah,ah,ah,jah) 

Porém não espere por esse direito 
Acorde, levante, lute!...♪ 

 (Edson Gomes - Acorde, Levante, Lute!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Leonidia Vieira, minha avó e mãe (in memorian),  
presente em todos os dias de minha vida. 

Obrigada por tudo. 
Dedico... 
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RESUMO 
 
O presente trabalho monográfico tem por objetivo abordar o tema referente ao dano 
existencial a partir de uma abordagem civil-constitucional, utilizando como suporte 
conceitual, a construção do conceito de dignidade da pessoa humana e sua evolução histórico-
filosófico que o elevou à categoria de princípio constitucional; a dignidade da pessoa humana 
enquanto fundamento constitucional dos direitos fundamentais e direitos da personalidade; a 
importância da tutela dos direitos da personalidade e sua influência na evolução da 
responsabilidade civil para proteção dos interesses imateriais da pessoa humana. No tópico 
seguinte, o estudo se voltará para os danos imateriais no ordenamento nacional; o dano 
existencial, antecedentes, conceito e autonomia frente aos danos imateriais já prescritos pelo 
ordenamento pátrio; o dano existencial no brasil. A presente pesquisa se valerá de revisão 
bibliográfica incluindo artigos de autoridades no assunto, bem como, pesquisa jurisprudencial 
para que seja possível constatar como os Tribunais estão recepcionando o conceito de dano 
existencial. Buscará finalmente expor os melhores conceitos sobre dano existencial além de 
elencar os elementos que configuram o dano existencial. Por fim, partirá para a análise da 
fundamentação jurídica do dano existencial e sua compatibilidade com a Constituição Federal 
de 1988, com o objetivo de averiguar se o dano existencial se assenta como autônomo no 
ordenamento brasileiro. 
 
 
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos Fundamentais. Direitos da 
Personalidade. Responsabilidade Civil.  Danos Extrapatrimoniais. Dano Existencial.  
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ABSTRACT 

The present monographic work aims to address the theme of existential damage from a civil-
constitutional approach, using as conceptual support, the construction of the concept of 
human dignity and its historical-philosophical evolution that has elevated it to the category of 
principle constitutional; The dignity of the human person as a constitutional basis of 
fundamental rights and personality rights; The importance of protecting the rights of the 
personality and its influence on the evolution of civil responsibility for the protection of the 
immaterial interests of the human person. In the next topic, the study will focus on immaterial 
damages in the national order; The existential damage, antecedents, concept and autonomy 
against immaterial damages already prescribed by the patrimony order; The existential 
damage in Brazil. The present research will rely on a bibliographic review including articles 
of authorities in the subject, as well as, jurisprudential research so that it is possible to verify 
how the Courts are receiving the concept of existential damage. It will finally seek to expose 
the best concepts about existential damage besides listing the elements that configure the 
existential damage. Finally, it will start with the analysis of the legal basis for existential 
damage and its compatibility with Federal Constitution of 1988, with the objective of 
investigating whether existential damage is based on autonomy in Brazilian law. 

Key words: Dignity of the Human Person. Fundamental rights. Rights of the Personality. 

Civil responsability. Offsetting. Existential Damage. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 
O presente trabalho versa sobre dano existencial, tema pouco conhecido até mesmo 

pelos operadores do Direito, mas que já tem recebido certa notoriedade no Brasil em decisões 

judiciais relativamente recentes e nesse sentido, surge a necessidade de seu estudo. 

O dano existencial, instituto importado do direito italiano, pode ser conceituado como 

o dano que atente de maneira transitória ou permanente contra o cotidiano do indivíduo, 

afetando significativamente sua vida de relação e seus projetos de vida, logo, tal instituto 

merece reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que o mesmo 

lesiona interesses imateriais da pessoa humana. 

Ao realizar uma breve consulta jurisprudencial, é possível constatar que o dano 

existencial tem sido pouco demandado na justiça brasileira, porém, não significa dizer que tal 

dano não se manifeste de forma relevante nas relações sociais, pelo contrário, tem-se 

observado que as violações perpetradas contra o cotidiano e os projetos de vida das pessoas 

sempre existiram, porém, não se concebia um novo dano imaterial distante do dano moral, o 

que dificultou significativamente o reconhecimento de novos danos violadores dos direitos da 

personalidade. 

 O estudo apresentado trouxe à baila os antecedentes históricos do instituto do dano 

existencial, seguindo da análise dos elementos formadores do seu conceito, os fundamentos 

constitucionais e suas bases principiológicas, para a garantia de uma tutela dos interesses 

imateriais do homem da forma mais completa possível. 

O tema foi estudado a partir do conceito de dignidade da pessoa humana e sua 

influência enquanto princípio constitucional, analisando o princípio enquanto fundamento dos 

direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, bem como, foi realizada a análise de 

como a Constituição de 1988 abriga e oportuniza a reparação por dano existencial no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O dano existencial, sendo uma espécie de dano extrapatrimonial, por vezes foi 

confundido com o dano moral e há quem defenda que seja esta uma subespécie do dano 

moral, alegando que o dano existencial poderia apenas ser reflexo do dano moral, ou até 
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mesmo, que o ordenamento jurídico pátrio não comportaria mais uma espécie de dano 

imaterial, visto que todas as possibilidades já constariam expressas na lei. 

Destarte, analisando os caracteres fundadores do dano existencial, é possível lançar a 

hipóteses de que o mesmo deve se assentar no ordenamento jurídico pátrio como um dano 

extrapatrimonial autônomo, apartado do dano moral, haja vista que os institutos diferem 

quanto aos bens atingidos, bem como, a Constituição não vedou o reconhecimento de novos 

danos conforme será demonstrado no presente trabalho. 

Nesse sentido, importa registrar que o presente trabalho almeja identificar a autonomia 

do dano existencial frente ao dano moral, os princípios que fundamentam o instituto, bem 

como, de que forma o referido dano acomoda-se em nosso ordenamento jurídico e por fim, 

como se configura o dano existencial nas relações sociais. 

Visa ainda gerar, quem sabe, novos conhecimentos sobre o tema, promovendo de certa 

forma uma revisão sobre as poucas obras existentes no Brasil e dessa forma, cogita que este 

pequeno estudo reforce o estoque já vigente sobre a matéria. 

Nesse contexto, o presente trabalho monográfico torna-se relevante por versar sobre 

um tema tão pouco conhecido no Brasil e ainda tão confundido com o dano moral, bem como, 

por tratar de um instituto que visa ampliar a proteção dos direitos da personalidade, e nesse 

sentido, pode-se concluir que se debruçar sobre os interesses imateriais da pessoa humana 

sempre será um tema que mereça atenção, haja vista a subjetividade dos bens protegidos. 

Para conceber o presente trabalho, foi realizada revisão bibliográfica, incluindo artigos 

científicos, livros e pesquisas jurisprudenciais através de acervos eletrônicos disponíveis na 

internet. 

No tocante a bibliografia especifica, importa registrar a escassez doutrinária sobre o 

tema central que ainda persiste, muito embora a existência de vasta doutrina sobre 

responsabilidade civil, o tema ainda é pouco explorado pela doutrina nacional. 

No que concerne ao aspecto estrutural do trabalho, detalha-se que o trabalho 

monográfico está dividido em seções distintas, priorizando inicialmente o estudo dos direitos 

fundamentais sob o prisma da dignidade da pessoa humana, em seguida, a evolução da tutela 

dos direitos da personalidade e como esses direitos influenciaram na evolução da 

responsabilidade civil na proteção da pessoa humana. 
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Nos capítulos seguintes, o estudo versou sobre o conceito de dano e suas espécies, 

características do dano, pressupostos da responsabilidade civil e em seguida, passou a 

dedicar-se ao tema objeto da pesquisa, buscando primeiramente traçar os antecedentes 

históricos do dano existencial, analisando os conceitos criados pela doutrina, seus elementos 

constitutivos e sua configuração. 

Na etapa seguinte, a pesquisa explorou os princípios norteadores da responsabilidade 

civil por dano existencial, e buscou a fundamentação jurídica do dano na legislação nacional. 

Em seguida optou por uma breve análise acerca da extrapatrimonialidade do instituto e sua 

distinção entre o dano moral e a perda de uma chance. 

Encerrando as disposições do trabalho, destaca-se que foram apresentados alguns 

julgados acompanhados de breve exposição sobre as decisões judiciais acerca do tema, 

concluindo a pesquisa analisando a compatibilidade do dano existencial com a CF/1988. 

Por fim, torna-se valido advertir que, espera-se que o presente trabalho monográfico 

venha a contribuir de alguma forma para a promoção do estudo sobre o dano existencial no 

direito brasileiro, tema tão instigante e ainda tão pouco discutido. 
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS: A TUTELA DA DIGNIDADE DA PES SOA 
HUMANA NA CF/88 

 

No primeiro capítulo do presente trabalho, serão feitas breves considerações sobre as 

origens dos direitos fundamentais e sua evolução histórica, partindo do conceito de dignidade 

da pessoa humana que veio a tornar-se a base dos direitos fundamentais e por consequência, 

dos direitos da personalidade, bem como, analisar como esses direitos tutelam os interesses 

individuais, mais precisamente os interesses imateriais do indivíduo. A proposta do capitulo é 

construir a base teórica necessária para entendermos no decorrer do presente estudo, de que 

forma os direitos da personalidade podem vir a sofrer violação e consequentemente, onde 

estaria o referencial jurídico em nosso ordenamento para a reparação.     

Antes de nos debruçarmos sob os conceitos basilares da dignidade da pessoa humana 

enquanto dimensão jurídica-constitucional parece-nos mais adequado partirmos da concepção 

da palavra, onde buscaremos o sentido em seu nascedouro. 

Dignidade, do latim dignitate, significa “o que tem valor”. Ao revelarmos a essência 

oculta na origem da palavra e, ao analisarmos ainda que superficialmente o seu significado, 

fica evidenciado que a dignidade é um valor, um conceito vinculado à moralidade, ao bem, à 

conduta correta e à vida boa1 (BARROSO, 2013). 

Partindo do conceito de dignidade e sabendo-se de que se trata de um conceito 

vinculado à moralidade, nos possibilita concluir até aqui que a dignidade é atributo da 

racionalidade humana, ou seja, ela é produto e ao mesmo tempo está para o indivíduo como 

um valor intrínseco.  

Após a tentativa de descobrir o significado do que seria a dignidade humana, partindo 

de sua etimologia, revisitaremos a partir deste momento alguns pontos referentes à evolução 

da dignidade humana, porém, cumpre alertar que o apanhado histórico que se apresentará será 

um esforço para elencar os pontos mais urgentes que servirão como lastro, para finalmente 

entendermos como a dignidade da pessoa humana avançou até que se posicionasse enquanto 

princípio constitucional que influenciou o ordenamento jurídico brasileiro para tornar efetiva 

a proteção dos direitos individuais. 

                                                 
1 Um valor é um conceito axiológico. Robert Alexy citando von Wright, afirma que o conceito de razão prática é 
dividido em três grupos, sendo o primeiro axiológico que são derivados da ideia de bem; o deontológico que 
baseiam-se na ideia de dever, de exigência; o antropológico que estão associados ao interesse, vontade 
necessidade. Robert Alexy (A theory of constitutional rights. Trad. Julian Rivers. Oxford University Press, 2004, 
p. 44-69). 
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Conscientes de que a história não é linear, ainda assim tentaremos traçar o caminho 

evolutivo percorrido pelo que hoje conhecemos como dignidade da pessoa humana, iniciando 

na antiguidade clássica, mais precisamente com o pensamento estoico (séc. III a.C), 

transitando pelo cristianismo, pensadores romanos, Iluminismo, Kant e por fim, na atualidade, 

tem-se que após a Segunda Guerra Mundial é que fundamenta-se os mais importantes 

documentos internacionais sobre o tema para a humanidade. 

No pensamento judaico-cristão, encontramos as primeiras referências acerca da ideia 

da pessoa humana como valor intrínseco. Ao analisarmos os textos do antigo e novo 

testamento, iremos nos deparar com a declaração de que o homem foi criado à imagem e 

semelhança de Deus e, portanto, restou claro nessa declaração de que sendo o homem imagem 

e semelhança do divino, consequentemente o ser humano (não apenas os cristãos) é dotado de 

um valor próprio que lhe é inerente, não podendo ser transformado em mero objeto ou 

instrumento (SARLET, 2009, p.32). 

Na antiguidade clássica, mais precisamente no pensamento filosófico e político, 

verifica-se que a dignidade da pessoa humana chegou a ser interpretada de forma a classificar 

o indivíduo pela sua posição social ou grau de conhecimento frente aos demais membros da 

comunidade, onde é possível interpretar que nessa época o verbo propulsor da dignidade da 

pessoa humana era “ter” em detrimento do “ser”, logo, havia uma modulação da dignidade 

onde poderiam existir pessoas mais dignas ou menos dignas (SARLET, 2009, p.32). 

Na filosofia estoica (séc. II a.C), a dignidade humana foi organizada em torno de ideias 

centrais como, a unidade moral e dignidade do homem, aqui considerado filho de Zeus e 

possuidor por consequência, de direitos inatos e iguais em toda parte, ainda que presente as 

inúmeras diferenças dos indivíduos. (COMPARATO, 2013, p. 28) 

Barroso (2013) cita em sua obra que o primeiro registro da expressão “dignidade do 

homem” é atribuído ao estadista e filosofo romano Marco Túlio Cícero, (BARROSO, 2013, 

p.14-16) em seu tratado De Officis (Sobre os deveres) de 44.a.C., quando atribui a 

racionalidade à dignidade humana, racionalidade enquanto qualidade sui generis frente aos 

demais seres vivos e, portanto, é a partir desse pensamento que a dignidade da pessoa humana 

desvincula-se da ideia de cargo ou posição social do indivíduo (SARLET, 2009).  

Até aqui, quando da busca da origem da dignidade humana, restou evidenciado grande 

inspiração cristã e estoica, sendo válido lembrar que as tradições éticas e religiosas se 

sobrepunham na civilização ocidental. Destacamos aqui, portanto, o pensamento de Tomás de 
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Aquino, padre italiano e filosofo da igreja Católica, um dos “Doutores da Igreja”, onde, 

influenciado por Boécio2, referiu-se expressamente ao termo “dignitas humana” o qual foi 

seguido na era renascentista e no limiar da Idade Moderna, pelo humanista Italiano Pico della 

Mirandola (SARLET, 2009, p.34). 

Em 1486 Giovanne Picco, o Conde de Mirandola, em seu famoso discurso Oratio de 

Hominis Dignity (“Oração Sobre a Dignidade do Homem”) considerado o manifesto fundador 

do humanismo renascentista, chancela o afastamento da ratio philosophica enquanto 

subordinada à ratio theologica. Em seus escritos, apela-se pela busca do conhecimento, onde, 

nesse contexto, o homem e a razão estariam no centro do mundo (BARROSO, 2013, p.17). 

Entretanto, importante frisar que o pensamento de Pico della Mirandola não segue 

totalmente desconexo das inspirações dos teóricos da igreja quando em seus escritos sobre a 

dignidade do homem afirmou que sendo criatura de Deus, ao homem foi outorgada natureza 

indefinida, possibilitando que fosse seu próprio árbitro, dotado de capacidade de ser o que ele 

próprio quer e deseja. Logo, a racionalidade a que o humanista se refere, ainda que 

deslocando o homem para o centro de tudo, carrega em sua justificativa inspiração divina 

(SARLET, 2009). 

No século das luzes, conhecido período do Iluminismo, tem-se no pensamento de seu 

precursor o filosofo alemão Samuel Pufendorf, onde o mesmo destaca que até mesmo o 

monarca deveria respeitar a dignidade da pessoa humana, aqui considerada como a liberdade 

do ser humano optar conforme sua razão e seu entendimento (SARLET, 2009, p.35). 

Registre-se que foi no período iluminista que o conceito de dignidade humana ganhou 

impulso, ante a busca pela razão, conhecimento e liberdade, sendo tal período classificado 

como um programa de “secularismo, humanismo, cosmopolitismo e liberdade” um paganismo 

moderno que visou à emancipação dos dogmas cristãos que, resultou na centralidade do 

homem, ao lado do individualismo, liberalismo e cultura dos direitos individuais3 (GAY, 

1977; apud BARROSO, 2013, p.18). 

Mas é em Kant que se completa o processo de secularização da dignidade humana, 

onde o filosofo moderno abandona de uma vez por todas as vestes sacrais, ainda que não se 

desconsidere a profunda influência do pensamento cristão, ele idealiza a dignidade humana 

                                                 
2 Foi um filósofo, poeta, estadista e teólogo romano, cujas obras tiveram uma profunda influência na filosofia 
cristã do Medievo. 
3 Peter Gay. The enlightenment: 1977. 
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partindo da autonomia ética do ser humano, autonomia esta considerada como a pedra 

fundante da dignidade do homem (SARLET, 2009, p. 35). 

Segundo Kant, a autonomia da vontade é atributo exclusivo dos seres racionais, e 

relacionado a isso, encontramos em seu pensamento que “o Homem, e, duma maneira geral, 

todo o ser racional, existe como um fim em si mesmo, não simplesmente como meio para uso 

arbitrário desta ou daquela vontade.”, e arremata que” [...] os seres racionais se chamam 

pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo 

que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida 

todo arbítrio (e é um objeto de respeito)”4 ( Kant, apud SARLET, 2009, p.36) 

Surge assim uma concepção da dignidade da pessoa humana lastreada na razão como 

maior atributo humano, colocando-o no centro da vida com autonomia, liberdade, capaz de 

ditar os rumos de seu destino (arbítrio) e, portanto, claramente um ser diferenciado dos seres 

irracionais, não podendo ser empregado como meio (tratado como coisa), não lhe sendo 

atribuído preço e sim, dignidade (valor).  

Segundo Kant, “ no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 

uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente; mas 

quando uma coisa está acima de todo o preço, portanto não permite equivalente, então tem ela 

dignidade...”, portanto, vislumbra-se nessa passagem a real medida da dignidade da pessoa 

humana para Kant, onde o filosofo eleva o ser humano a algo imensurável, acima de todo 

preço, logo, distingue vez por todas de tudo o quanto for passível de quantificação econômica 

(SARLET, 2009, p.36). 

Observa-se nos tempos atuais que a melhor doutrina parece ter ancorado no 

pensamento kantiano a fundamentação do conceito da dignidade humana, haja vista que a 

conceituação atualmente defendida assenta-se do entendimento da dignidade da pessoa 

humana como sendo atributo exclusivo da pessoa humana (não sem críticas, mas eis o 

entendimento predominante, embora não engessado) (SARLET, 2009, p.37). 

Há de se concluir que reconhecer a dignidade da pessoa humana resultará num 

conjunto de obrigações para com os demais, tendo a noção de que cada um deve ser pessoa e 

respeitar os outros como tal (HEGEL, 1997, p.95).  

                                                 
4 Kant, Fundamentos da metafisica dos costumes, in: Os Pensadores, p.134 e 141. 
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Portanto, consagra-se a ideia de que o homem possui dignidade tão somente por sua 

condição humana, apartando-se de quaisquer circunstancias, sendo este titular de direitos que 

devem ser reconhecidos e respeitados pelo Estado, bem como, pelos seus semelhantes 

(SARLET, 2009, p.47). 

Nesse mesmo senso, Ricardo Mauricio Soares Freire assinalou que o homem, 

enquanto ser social, que se relaciona com os demais, procurando pelo seu bem, conclui pela 

necessidade racional de respeitar o outro como pessoa, descobrindo por fim que essa é a 

condição essencial para que ele próprio possa se afirmar como pessoa. Nesse contexto, segue 

afirmando o autor que é neste ponto que a ideia de justiça liga-se imediata e necessariamente 

à ideia de pessoa humana e o direito, tal qual a moral, vai figurar enquanto ordem social das 

relações sociais (SOARES, 2010, p.130). 

Com efeito, tecidas as breves considerações sobre a origem e conceito da dignidade da 

pessoa humana, é chegada a hora de analisarmos como tal conceito se manifesta enquanto 

norma no âmbito da proteção jurídica constitucional, haja vista que refazer tal caminho se 

torna obrigatório para entendermos como a dignidade humana, enquanto direito fundamental 

garantido constitucionalmente, influenciou a tutela dos interesses imateriais da pessoa através 

do sistema de responsabilidade civil. 

Destarte, na medida em que o pensamento moderno concebia a dignidade da pessoa 

humana enquanto valor intrínseco do ser humano e independente de sua posição social, não 

devendo este ser degradado ou reduzido a objeto, ou utilizado como meio para que terceiros 

atinjam seus objetivos, naturalmente o caminho seguinte seria transpor esta concepção do 

mundo ideal para o mundo real, o que somente seria possível, construindo uma noção jurídica 

de dignidade, elevando-a ao status de norma de proteção (SARLET, 2009). 

É sabido que o conceito de dignidade da pessoa humana não deve ser um conceito 

fechado, acabado, tendo em vista que sua fixação seria incompatível com o dinamismo com o 

qual os valores manifestam-se na sociedade. Em contrapartida, também não se deve abdicar 

da busca pela concretização e delimitação do conceito, ante a justificada necessidade de 

segurança jurídica, logo, deve-se cuidar de preservar o conceito que servirá de referencial para 

uma efetiva concretização (SARLET, 2009, p.46). 

Assim, é possível identificar que a dignidade humana enquanto qualidade integrante e 

irrenunciável da própria condição humana deve ser reconhecida, respeitada, promovida e 

protegida, não podendo ser por óbvio, criada, concedida ou retirada, muito embora possa ser 
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violada e, é por conta dessa possibilidade de violação que é papel do Direito a sua promoção e 

proteção. Importante enfatizar que o conceito de dignidade da pessoa humana precede o 

Direito, não sendo este seu fundador, embora o Direito se valha desse conceito e o eleve ao 

patamar de bem a ser protegido (SARLET, 2009, p.46). 

Focando na proposta do presente estudo, necessário analisar do ponto de vista 

histórico, ainda que suscintamente, o caminho percorrido pela concepção da dignidade da 

pessoa humana enquanto qualidade intrínseca da pessoa, até que esta influenciasse as bases de 

nossa ordem constitucional. 

Tem-se que a positivação da dignidade da pessoa humana enquanto princípio é 

relativamente recente, onde passou a ser reconhecida de maneira expressa nas Constituições 

após ser consagrada pela Declaração Universal da ONU de 1948, portanto, após a Segunda 

Guerra Mundial. Dispensável, porém, ilustrar a previsão da dignidade humana enquanto 

princípio nas constituições estrangeiras para nosso estudo, imergiremos, portanto, nas bases 

lançadas em nossa constituição, visando entender como a dignidade humana se materializa 

enquanto proteção do indivíduo (SARLET, 2009, p.70). 

Sabendo-se de todas as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, restaram 

evidentes os motivos de se resgatar este conceito, elevando-o a status de norma, buscando 

concretizar a proteção do homem já que este, somente por ser humano, já traz consigo a 

dignidade que deve ser preservada, respeitada e protegida. 

Desta maneira, importa analisar a dignidade da pessoa humana enquanto princípio 

jurídico e seu elo com os direitos fundamentais e direitos da personalidade que são tutelados 

em nosso ordenamento jurídico. Faz-se necessário compreender a partir desse ponto, os 

caminhos traçados pela nossa Constituição para reparar as lesões sofridas por uma violação 

aos direitos da personalidade, e de que forma a valorização da pessoa se tornou o fundamento 

da Constituição de 1988, influenciando no desenvolvimento da tutela dos interesses 

imateriais. 

A dignidade humana é em primeiro lugar um valor, um conceito vinculado à 

moralidade, ao bem, à conduta correta e à vida boa. No período imediatamente após a 

Segunda Guerra Mundial, as grandes potências vencedoras do conflito incorporaram 

rapidamente ao discurso político a ideia de dignidade humana, tornando-se um fim a ser 

alcançado, nada mais natural, tendo em vista as incontáveis atrocidades cometidas contra a 

humanidade na Segunda Guerra (SARLET, 2009, p.70; BARROSO, 2013). 
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Barroso (2013) assinala que nesse contexto do pós-guerra, fica evidente a dupla 

dimensão da dignidade humana: a interna que expressa o valor próprio de cada indivíduo; e a 

externa que representa os direitos, aspirações e responsabilidades, bem como, os deveres de 

terceiros. Conforme é possível interpretar, a primeira dimensão não seria violável, posto que 

trata-se de valor intrínseco, que não é perdido em quaisquer que sejam as circunstancias, por 

outro lado, o segundo, pela sua natureza, é vulnerável a sofrer ofensas e violações. 

Houve após a Segunda Guerra uma mudança fundamental no pensamento jurídico 

quando então ocorreu a ascensão da dignidade humana enquanto conceito jurídico, o que se 

deu em decorrência de sua consagração em diversos tratados e documentos internacionais, em 

especial, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, bem como, nas constituições 

nacionais (BARROSO, 2013, p.61). 

Portanto, conforme assinalou José Afonso da Silva (2005), tais declarações assumiram 

a forma de proclamações solenes e somente depois passaram a constituir o preambulo das 

constituições, em especial, na França. 

Sobre esta questão, Ricardo Maurício ressalta que foi a partir da internacionalização da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos que a constitucionalização desses direitos 

com a positivação, passaram à denominação “Direitos Fundamentais”, resultando, com isso, 

numa ampliação da possibilidade de se garantir sua aplicabilidade nas relações sociais ora 

desenvolvidas no âmbito dos ordenamentos jurídicos internos (SOARES, R., 2010). 

Importa registrar que antes disso, vivenciamos a dignidade humana somente no plano 

ou meta política, onde a promoção e proteção da dignidade humana eram tarefas exclusivas 

do Executivo e Legislativo (BARROSO, 2013, p.61). 

Cumprindo o objetivo do presente trabalho, tentaremos compreender de que forma a 

dignidade da pessoa humana enquanto princípio se tornou um dos fundamentos da nossa 

Constituição e de que forma nosso ordenamento protege a pessoa humana na ocorrência de 

violação de sua dignidade. 

Sobre a dignidade da pessoa humana enquanto princípio constitucional, Ricardo 

Mauricio referindo-se às observações de J.J. Gomes Canotilho (1998, Apud SOARES, R., 

2010, p.133.134) aduziu que: 
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Ao tratar da exteriorização da dignidade da pessoa humana como princípio do 
constitucionalismo ocidental, observa J.J. Gomes Canotilho, que o ser humano 
passou a despontar como o fundamento da República e limite maior ao exercício dos 
poderes inerentes à representação política. Perante as experiências históricas de 
aniquilação do ser humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, 
polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana significa, sem 
transcendências ou metafisicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do 
indivíduo como limite e fundamento do domínio político da república. 

Analisando o perfeito recorte do professor Ricardo Maurício acerca das conclusões de 

J.J. Canotilho, extrai-se que um dos motivos ensejadores de se elevar a dignidade da pessoa 

humana ao status de princípio constitucional, retirando-a do cômodo espaço de “apenas um 

valor”, foram justamente os desmandos cometidos contra a humanidade no século passado, 

onde, mesmo existindo a consciência moral de que o semelhante deveria ter sua dignidade 

respeitada, àquelas atrocidades não foram evitadas.  Neste caso, visando a proteção máxima 

do homem que “carrega em si a dignidade por ser pessoa”, alçou-se esse entendimento ao 

status de norma. 

Nesse sentido, à análise do perfeito recorte sobre o tema, feito por Miguel Angel 

Ekmekdjian, onde o mesmo concluiu que o poder e a liberdade seriam fenômenos sociais 

contraditórios porque tendem a anular-se de forma recíproca, tal fato se deu por ter o homem 

cedido parcelas de sua liberdade para poder viver em grupo e, essas parcelas ao ingressarem 

na sociedade se unificaram transformando-se em poder que será exercido por representante do 

grupo. É nesse contexto que o direito atua regulamentando as relações para evitar 

arbitrariedades, e a Constituição Federal, nesse passo, consagra os Direitos Fundamentais a 

serem exercidos pelos indivíduos, principalmente contra eventuais ilegalidades do próprio 

Estado (1993, p.5-7, apud ALMEIDA NETO, 2005, p.27). 

Segundo Sarlet (2009), nossa Constituição vigente seguindo os passos da Lei 

Fundamental alemã e das Constituições de Portugal e Espanha, foi pioneira ao prever em 

título próprio os princípios fundamentais, antes mesmo dos direitos fundamentais. 5 

Sarlet (2009) explica ainda que ficou evidente a intenção do Constituinte ao delegar 

aos princípios fundamentais à qualidade de norma embasadora e informativa de toda a ordem 

constitucional, inclusive enquanto normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, o 

                                                 
5 CF/88: I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (arts. 1º a 4º) 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: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa 
humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.  
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que desde já denuncia o reconhecimento da dignidade da pessoa humana no direito 

constitucional positivo como fundamento de nosso Estado democrático de Direito.  

Importante destacar que no texto constitucional e mesmo em outros capítulos, houve 

expressa previsão da dignidade da pessoa humana. A título de exemplo, temos o art. 170 

caput que estabelece que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos uma 

existência digna e no o art. 226 que fundou o planejamento familiar nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Desta forma, percebe-se que nossa 

ordem jurídica positiva deu o devido destaque à pessoa humana (SARLET, 2009, p.70). 

Feitas as devidas considerações sobre a ascensão da dignidade da pessoa humana ao 

status de princípio fundamental, cumpre-nos avaliar como a dignidade humana enquanto 

princípio informador opera em nosso ordenamento constitucional, sabendo-se de plano que o 

Constituinte de 1988 optou por não incluí-la no rol dos direitos e garantias fundamentais, 

promovendo-a a condição de princípio fundamental (SARLET, 2009, p.75). 

Enquanto princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana por sua natureza é 

tida como alicerce ultimo de todos os direitos verdadeiramente fundamentais e como fonte de 

parte de seu conteúdo essencial, logo, partindo dessa lógica, seria contraditório considerá-la 

como um direito, tendo em vista que, sendo ela parte de diferentes direitos, não seria ela (a 

dignidade) um deles (BARROSO, 2013). 

Ainda com relação aos pontos de contato entre a dignidade humana e os direitos 

fundamentais, Sarlet (2009) reforça que embora os direitos fundamentais encontrem seu 

fundamento, pelo menos em regra, na dignidade da pessoa humana, e levando em 

consideração que do próprio princípio da dignidade da pessoa, considerando-o de forma 

isolada, podem e até devam ser deduzidos direitos fundamentais autônomos não 

especificados, não há como reconhecer que exista um direito fundamental à dignidade, já que, 

conforme reiterado, sendo a dignidade uma qualidade intrínseca da pessoa humana, não seria 

logico a mesma ser concedida pelo ordenamento (SARLET, 2009, p.77). 

Ainda nesse sentido, importa destacar o ensinamento de Flaviana Rampazzo que 

citando Cabral Pinto em sua obra, aduz que, pensando no amplo reconhecimento do indivíduo 

e na necessidade de defesa dos seus interesses, aqueles elementos considerados como 

essenciais à existência humana e à preservação da vida digna foram qualificados de 

“fundamentais” pelo direito. Nesse contexto é possível visualizar de que forma a dignidade 
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humana torna-se lastro dos direitos fundamentais em nossa Constituição (SOARES, F., 2009, 

p.28). 

Tendo em vista a proposta de um trabalho didático e objetivo, é necessário avançarmos 

no presente estudo para falarmos finalmente da concretização da proteção da dignidade 

humana através dos direitos fundamentais, em outros termos, de que forma nosso 

ordenamento jurídico constitucional se aparelhou para dar efetiva proteção à dignidade 

humana, mais especificamente com relação à sua dimensão violável (BARROSO, 2013, 

p.62). 

Antes de relacionarmos quais seriam os direitos fundamentais previstos expressamente 

em nossa Constituição, urge registrar algumas considerações sobre o conceito dos direitos 

fundamentais, visto que não é objetivo do presente trabalho aprofundar o tema, sendo 

necessário apenas introduzir tal conceito de maneira singela. 

 Por se fazer necessário partirmos de um conceito do que seriam, de fato, os direitos 

fundamentais, destacamos aqui o pensamento de José Afonso da Silva, onde o mesmo 

assinala que, ante a ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem, tornou-

se difícil emprestar-lhe um conceito sintético e preciso, bem como, há uma crescente 

dificuldade por conta das várias expressões utilizadas para designá-los, tais como, direitos 

humanos, direitos do homem, direitos individuais e direitos fundamentais do homem, sendo 

este último, o termo escolhido pelo Autor como mais adequado (SILVA, J.,  2005). 

Logo, para o referido Autor, a expressão direitos fundamentais do homem  apresenta-

se a mais efetiva: direitos, porque designa no nível de direito positivo, as prerrogativas e 

instituições que ele concretiza em garantias para uma convivência digna, livre e igual para 

todas as pessoas; no qualificativo fundamentais, acha-se a indicação de que se trata de 

situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive,  e  ás vezes nem 

mesmo sobrevive; do homem (não aqui no sentido de macho da espécie e sim, no sentido da 

pessoa humana) no sentido de que todos, por igual, devem ser não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados (SILVA, J., 2005, p.178). 

Nesse sentido, Sarlet (2012) chama a atenção para a necessidade de uma distinção 

entre os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais, visto que comumente os 

termos são utilizados como sinônimos, registrando ainda que o termo “direitos fundamentais” 

se aplica para aqueles direitos do ser humano, reconhecidos e positivados na esfera do direito 
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constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” 

guardaria relação com os documentos de direito internacional (SARLET, 2009, p.29). 

O professor da Universidade de Lisboa, Jorge Miranda, sustenta que só haverá direitos 

fundamentais quando o Estado e a pessoa, a autoridade e a liberdade se distinguirem. Assinala 

ainda que os fins do Estado, sua organização, exercício e limitação do poder são funções do 

modo de encarar a pessoa, sua liberdade e suas necessidades (MIRANDA, 2005, p. 199-219). 

Tratando neste ponto sobre os Direitos Fundamentais na Constituição brasileira de 

1988, verifica-se que em seu art. 5° são elencados aqueles que seriam os direitos 

fundamentais a serem protegidos, distribuídos em cinco capítulos e setenta e oito incisos, 

organizando em seus capítulos as espécies de direitos fundamentais, sendo elencado em seu 

primeiro capitulo os direitos ligados à pessoa humana e à sua personalidade, intitulado dos 

direitos individuais e coletivos (capítulo que interessa ao presente trabalho); seguidos dos 

direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados a 

organização e participação em partidos políticos. 

Todavia, ainda que tais direitos estejam destacados no texto constitucional, surge a 

natural necessidade de questionar de que forma tais direitos serão efetivados, se a norma 

constitucional, por si só, bastaria para que tais direitos e garantias sejam efetivados e 

respeitados. 

A Constituição de 1988 dedicou (não exclusivamente) o Título II do texto para os 

direitos fundamentais e ali os distribuiu em cinco capítulos. O Título II fora nomeado de “ 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais ” onde em seu art. 5° trata dos “Deveres Individuais e 

Coletivos” bem como, das garantias fundamentais, embora o Constituinte não tenha cunhado 

expressamente o termo (LENZA, 2013).  

Sobre a diferenciação entre Direitos e Garantias Fundamentais, o citado Autor destaca 

o precioso estudo de Rui Barbosa: 

Rui Barbosa, analisando a Constituição de 1891, distinguiu as disposições 
meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos 
direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos, estas as garantias; 
ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a 
fixação da garantia, com a declaração do direito (LENZA, 2013). 
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Desta forma, pode-se dizer que os direitos são bens e vantagens prescritos na norma 

constitucional e as garantias são os instrumentos que possibilitam assegurar o exercício dos 

aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados (LENZA, 2013). 

Esclarecida a importante diferenciação entre direitos e garantias fundamentais, importa 

tecermos breves comentários sobre o que seria a eficácia horizontal e vertical dos Direitos 

Fundamentais para o bom desenvolvimento do presente estudo. 

Importa descomplicar sobre o tema das eficácias horizontal e vertical dos direitos 

fundamentais, ante a necessidade de demonstrar que cabe não só ao Estado respeitar os 

aludidos direitos, como também assegurar a observância do regular cumprimento das normas 

de direitos fundamentais, sejam eles violados pelo Estado, ou por outros particulares 

(ALVES, 2012). 

Classifica-se a eficácia dos direitos fundamentais com sendo vertical, quando este 

obriga o Poder Público a respeitá-lo (daí surge a imagem da verticalização da eficácia, de 

cima para baixo); quando se trata de eficácia horizontal, também chamada de privada (erga 

omnes), fala-se em cumprimento dos direitos fundamentais também nas relações entre 

particulares, e é este ponto que interessa ao nosso estudo (LENZA, 2013). 

Debruçando-se sobre a classificação acima, mostra-se imperioso a releitura sobre os 

primórdios dos direitos fundamentais, onde, já temos conhecimento de que no nascedouro  

desses direitos, os mesmos eram tidos como aqueles ligados à liberdade, os chamados direitos 

de defesa, àqueles que exigem uma abstenção do Estado, logo, nesse contexto, os direitos 

individuais eram a proteção do particular frente ao Poder Público, que por sua vez, era o único 

destinatário dos direitos fundamentais  (ALVES, 2012). 

Tendo em vista que a relação entre Estado- Particular é uma relação de subordinação, 

nos direitos fundamentais a eficácia recebeu o nome de eficácia vertical. Esta era única a 

eficácia prevista, não se vislumbrava outra finalidade para os direitos individuais que não a de 

proteger o indivíduo da opressão do Poder Público, visto sua força. 

Ocorre que com o avanço tecnológico, complexidade das máquinas, atividades 

perigosas, tais como, as nucleares, novas tecnologias e globalização, surge as grandes 

corporações, grandes empreendimentos econômicos, e as relações entre particular-particular, 

ganham nova roupagem em todos os sentidos.  

Com o passar do tempo e com o dinamismo da vida em sociedade, passou-se a 

verificar que também seria possível que o indivíduo sofresse opressão e violência por parte de 
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outro particular, surgindo então a ideia de que existia também uma eficácia horizontal, que 

seria aplicada nas relações privadas, onde os interesses antagônicos são entre os particulares.   

Nesse sentido, traduz-se o que foi cunhado de eficácia horizontal, frente à ideia de que, 

quando se trata de relação entre particulares, em tese, seria uma relação de coordenação, de 

igualdade jurídica (ALVES, 2012). 

De acordo com os estudos de Cristiane Paglione Alves (2012), a eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, também chamada de eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, recebe tal reconhecimento haja vista a comprovação de que as 

desigualdades não se estabelecem apenas nas relações Estado-particular, operando também 

entre os próprios particulares nas relações privadas. 

Sendo assim, cabe arrematar ao final deste capitulo que, conforme é possível extrair de 

tudo o que foi exposto até a presente etapa, os direitos fundamentais foram concebidos a partir 

de elementos essenciais para uma preservação de uma vida digna da pessoa e de sua 

identidade, vida digna essa que se manifesta como um valor de tamanha relevância, que 

obriga o aparelhamento por parte do ordenamento jurídico para que seja possível vedar 

quaisquer praticas que ofendam esse bem maior, ou seja, os direitos fundamentais foram 

cunhados para servir à proteção da pessoa, tanto individual quanto coletivamente (SOARES, 

F., 2009, p.29). 

Finalmente, após os esclarecimentos necessários sobre os direitos fundamentais, 

necessário avançarmos ao cerne do presente trabalho, passando ao estudo sobre como nosso 

ordenamento jurídico protege efetivamente a pessoa humana, sob a perspectiva dos direitos da 

personalidade. 

2.1. A VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS D A 
PERSONALIDADE  

 

O presente tópico terá o condão de realizar uma pequena introdução sobre a evolução 

da valorização da pessoa humana e sua influência nos direitos da personalidade. Tal seção se 

faz necessária, para entendermos as bases dos direitos da personalidade e de como esses 

direitos vão direcionar o foco da tutela dos interesses imateriais da pessoa humana. 

A Constituição de 1988 manifestou sua proteção à pessoa humana ao dar status de 

princípio constitucional à Dignidade da Pessoa Humana logo no 1° capitulo do texto 
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constitucional, e em seguida, no capítulo que trata sobre os Direitos e Garantias 

Fundamentais, mais precisamente no art. 5° e seus incisos. 

Com relação aos direitos fundamentais e direitos da personalidade, Flaviana Rampazzo 

Soares (2009) nos dá uma interessante distinção: “Direitos fundamentais são os essenciais à 

pessoa, ao seu pleno desenvolvimento, e direitos de personalidade são os atributos que 

compõem a pessoa”. Tomando por base essa noção de complementariedade, importa a análise 

dos elementos dos direitos da personalidade e sua finalidade última de concretização. 

A dignidade da pessoa humana consta efetivada no texto constitucional enquanto 

princípio fundamental que é, tornando-se o fundamento de nossa ordem constitucional no que 

se refere à proteção do indivíduo, logo, constata-se que os direitos da personalidade estão 

assentados na dignidade humana (SOARES, F., 2009, p.35). 

Imperioso analisar o significado da personalidade no contexto constitucional de 

proteção à pessoa, ante os constantes equívocos em se compreender o termo “personalidade” 

apenas quando este está se referindo à personalidade enquanto capacidade de direito 

(SOARES, F., 2009). 

A professora Maria Helena Diniz ao citar Goffredo da Silva Telles em sua obra, aduz 

que a personalidade consiste no conjunto de caracteres que são próprios da pessoa, não sendo 

a personalidade um direito e sim, o próprio lastro dos direitos e deveres que dela irradiam, é o 

primeiro bem da pessoa que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o 

que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe 

de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens (DINIZ, 2003, p.119). 

Segundo Carlos Alberto Bittar (1995), os direitos da personalidade são aqueles direitos 

que são reconhecidos à pessoa humana, tomada de si mesma e em suas projeções na 

sociedade, àqueles previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores 

inatos do homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e 

outros tantos. 

No mesmo sentido Pamplona e Stolze (2014, p.186) conceituam que direitos da 

personalidade são aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da 

pessoa em si e em suas projeções pessoais. 

Sintetiza Cristiano Chaves (2013, p.178) “os direitos da personalidade estão, 

inexoravelmente unidos ao desenvolvimento da pessoa humana, caracterizando-se como 

garantia para a preservação de sua dignidade”. 
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Portanto, o que se confirma diante dos conceitos apresentados é que os direitos da 

personalidade tutelam os bens que são inerentes da essência humana (vida, imagem, 

intimidade etc.) seja essa proteção na esfera cível ou constitucional, conforme será 

apresentado adiante. 

Flaviana Rampazzo citando Josaphat Marinho (2000) e Adriano de Cupis (1961) 

destaca em sua obra:  

Os direitos de personalidade que proporcionam conteúdo à personalidade e 
“satisfazem necessidades de ordem física ou moral” são qualidades particulares que 
compõem a pessoa que é o “centro da ordem jurídica”, no dizer de Josaphat 
Marinho. Isto é, são determinados atributos corpóreos e incorpóreos que constituem 
o indivíduo, que se manifestam com voz própria e recebem proteção jurídica. 

 

Percebe-se então que os direitos da personalidade e aqueles que integram a pessoa são 

indissociáveis e, nesse sentido, bem assinalou Alessandro Marques de Siqueira (2010) em 

seus estudos sobre os direitos da personalidade que, personalidade e dignidade são atributos 

próprios do Ser Humano, tratando-se de caracteres que marcam a espécie humana, 

singularizando-a. 

 Ainda neste caminho Siqueira (2010) observa que, sendo a dignidade humana e os 

direitos da personalidade qualidades intrínsecas ao ser humano, resta consolidado que a 

missão do sistema jurídico é permitir que a dignidade e os direitos que a esta se agrega, dentre 

eles os direitos da personalidade, se realizem. 

Conforme registrado no presente estudo, a dignidade da pessoa humana foi elevada ao 

status princípio constitucional em nosso ordenamento e isso nos passa uma mensagem 

importante, a de que nossa Carta Politica busca cumprir / propiciar que a pessoa se realize 

como tal. E nesse sentido, deve a norma infraconstitucional ser moldada conforme o tecido 

que vestiu a Magna Carta, ou seja, o ordenamento jurídico pátrio deve “trabalhar para que 

esses anseios se realizem” (SIQUEIRA, 2010). 

Flaviana Rampazzo (2009) destaca algumas características dos direitos da 

personalidade que segundo ela, decorrem da própria essência desses direitos, que são: eficácia 

absoluta, intransmissibilidade, irrenunciabilidade e extrapatrimonialidade.  

No mesmo sentido, Siqueira (2010) reafirma que os direitos da personalidade seriam 

atributos jurídicos que se convertem em projeções da pessoa humana e é por essa razão que 

tais direitos são denominados “direitos subjetivos privados de caráter não-patrimonial”. É 

com esses direitos que se vislumbra a proteção da pessoa em face dos demais, sendo 
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oponíveis erga omnes. Por esta razão, são os mesmos universais, imprescritíveis, 

intransmissíveis, impenhoráveis e vitalícios. 

Pacificado o entendimento de que a personalidade carrega em seu bojo o embrião da 

dignidade da pessoa humana e com isso, transporta com ela um valor ilimitado que deve ser 

tutelado, e que o ordenamento jurídico deve coadunar com o mandamento constitucional de 

forma a criar em sede infraconstitucional as condições para promoção e proteção desses 

direitos, portanto, em consequência desse entendimento é possível afirmar que é obrigação de 

cada membro da sociedade agir de modo a prover a todos os demais, condições condignas de 

existência. E por carregar essa marca, podemos incluir entre os direitos da personalidade 

àqueles relativos à saúde física e psíquica, ao trabalho e ao meio ambiente (SIQUEIRA, 

2010). 

Neste ponto do presente estudo podemos concluir que, se os direitos da personalidade 

precisam de proteção jurídica, e tal proteção parte de maneira expressa do texto constitucional 

tamanha sua importância, é porque certamente esses direitos sofrerão lesões por parte de 

terceiros e o ordenamento jurídico pátrio deve estar apto para conferir a reparabilidade 

necessária para restaurar o equilibro que existia antes da ofensa (ou pelo menos, tentar 

restaurar, pois, a depender do dano que for causado, restará impossível o retorno do status 

quo) (SOARES, F., 2009, p.37). 

Finalmente, cumpre-nos compreender que, para bem proteger os direitos da 

personalidade incorporados no texto constitucional, é necessário e urgente que haja uma 

valorização de todas as atividades que a pessoa realiza ou possa realizar, pois é na atividade 

que o indivíduo pode atingir sua felicidade e nesse caso, não é demais registrar que a 

felicidade é a meta diária do ser humano, é a razão de seu existir (SOARES, F., 2009, p.37). 
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3. EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA PROTEÇÃO DA P ESSOA 
HUMANA 

 

Após entendermos acerca da evolução da proteção à pessoa em nosso ordenamento, e 

de como o conceito de dignidade da pessoa humana trouxe um novo olhar sobre a tutela que 

verdadeiramente o individuo carece, o capítulo que se inicia fará uma breve explanação de 

como o sistema de responsabilidade civil foi influenciado pelo ideal constitucional de ampla 

proteção à pessoa humana em seus interesses mais subjetivos. 

Não obstante o estudo da responsabilidade civil em seus aspectos estruturais cabe-nos 

a reflexão sobre o instituto sob a perspectiva de sua razão de ser, qual seja, a proteção da 

pessoa humana (SOARES, F., 2009, p.23). 

Refazendo o caminho de sua evolução histórica, identificamos dois fatores que foram 

essenciais na promoção do desenvolvimento da responsabilidade civil, tal qual conhecemos 

hoje: a revolução industrial, juntamente com o desenvolvimento cientifico e tecnológico e a 

busca da justiça social, que ensejou maior intervenção estatal na sociedade com a finalidade 

de torna-la mais solidária (CAVALIERI FILHO, 2014, p.3). 

Destaca-se a Revolução Industrial juntamente com seu desenvolvimento tecnológico, 

que inaugura a produção em massa em decorrência da necessidade de responder rapidamente 

a explosão demográfica instalada na época, influenciando diretamente na capacidade 

produtiva do ser humano e com isso, trazendo inúmeras possibilidades de ofensas aos 

interesses das pessoas (CAVALIERI FILHO, 2014, p.3). 

Conforme destacou Flaviana Rampazzo Soares (2009), quando a revolução industrial 

eclode, o sistema de reparação civil baseava-se tão somente na ideia de culpa, ou seja, o 

sistema jurídico se apresentava claramente restrito no quesito proteção. Combinava ainda com 

a extrema valorização da pessoa jurídica e da limitação da responsabilidade desta, visando 

com isso, propiciar um terreno favorável para que os investidores se sentissem encorajados a 

aventurar-se na atividade industrial, já que, inegável, trata-se de uma atividade dispendiosa. 

Com a evolução tecnológica na área industrial que trouxe em seu bojo alguns 

elementos relevantes, como, a complexidade das novas máquinas, o advento de atividades 

nucleares, a globalização, as relações humanas tornando-se cada vez mais complexas, 

demandou uma reflexão a respeito das consequências dessas mudanças na vida social, 
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acarretando numa guinada no sistema de responsabilidade civil (CAVALIERI FILHO, 2014, 

p.3). 

Severo (1996) citando Mazeud e Chabas assinalou:  

A vida contemporânea é cada vez mais perigosa; as maquinas industriais, os meios 
de transporte e vários outros campos são fontes de numerosos danos antes 
desconhecidos. Assim, as ações de responsabilidade civil, relativamente raras até 
meio século atrás, multiplicaram-se nos últimos tempos (MAZEUD; CHABAS; 
apud SEVERO, 1996). 

 

Analisando o entendimento dos autores citados por Severo, verifica-se que a evolução 

na indústria e tecnologia afetou consideravelmente o cotidiano das pessoas e com isso, as 

relações inclinam-se à complexidade. Nesse passo, observa-se que dentre os fatores 

resultantes dessa mudança nas relações, tem-se novas possibilidades de danos.  

Nesse sentido, para que haja um equilíbrio nas relações sociais, onde os interesses das 

pessoas permaneçam sob proteção, o ordenamento jurídico impõe mudanças para que seja 

possível cumprir os mandamentos da Carta Magna que se comprometeu expressamente em 

viabilizar uma vida digna à pessoa humana, protegendo seus mais íntimos interesses, 

interesses esses que podem ser traduzidos no caminho que todo ser humano percorre em 

busca de sua felicidade plena. 

Nessa perspectiva, cumpre destacar o papel preponderante do Estado na busca pela 

justiça social que se destacou após a Segunda Guerra, onde o poder público passa a exercer 

papel atuante para o fortalecimento de uma sociedade mais justa e solidária, deixando de ser 

mero espectador como outrora.  A partir daí houve uma intervenção direta na sociedade, seja 

no domínio econômico, seja no combate de abusos contra os cidadãos (CAVALIERI FILHO, 

2014, p.4). 

Complementando a análise evolutiva do instituto, cabe transpor a observação de 

Flaviana Rampazzo Soares (2009) onde a mesma assinala que “o crescimento da 

responsabilidade civil derivou também da conscientização a respeito da necessidade de 

manutenção da integridade da pessoa e da proteção dos interesses materiais e imateriais 

relativos ao ser humano e ao ambiente que o circunda”, logo, é possível visualizarmos como 

tais mudanças que ocorreram de forma tão rápida, foram fundamentais para que as atenções se 

voltassem para a proteção da pessoa. 

Analisando todo esse contexto, verificam-se os motivos que impulsionaram a 

responsabilidade civil a tornar-se o sistema que é hoje. Antes, a responsabilidade civil baseada 
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somente na culpa e dessa forma, mostrava-se insuficiente e inapta para apresentar as respostas 

a todas as lesões reclamadas, precisou vestir-se das promessas constitucionais expressas no 

capítulo dedicado aos direitos fundamentais, para de fato, conseguir responder 

satisfatoriamente aos anseios da sociedade. É nesse contexto que surge a responsabilidade 

objetiva, aquela que independe de culpa e sim, vai necessitar apenas da comprovação do nexo 

causal e do dano para tornar-se, reparável judicialmente (CAVALIERI FILHO, 2014, p.5). 

Portanto, após esse breve estudo acerca dos principais pontos que impulsionaram a 

evolução da responsabilidade civil, restou claro que essa guinada tomou como ponto de 

partida a necessidade de proteção da pessoa humana frente a toda e qualquer mudança que 

pudesse influir negativamente em suas relações.  

Vimos que a grande vedete da responsabilidade civil, a culpa, perde seu lugar de 

destaque para dar lugar, em determinados casos, à prova do dano e do seu nexo causal. E 

nesta senda, importa encerrar este capitulo com a análise dos bens juridicamente protegidos, 

já que o devido destaque à proteção dos interesses da pessoa humana foi aqui registrado, é 

necessário tecermos comentários breves sobre os bens jurídicos que devem ser tutelados pelo 

ordenamento jurídico pátrio. 

Sabendo-se que a reponsabilidade civil evoluiu para fazer jus aos mandamentos 

constitucionais, esclarece-se neste ponto que desde sempre o ordenamento sempre foi mais 

eficaz quando se tratou de proteger os bens materiais da pessoa, seu patrimônio material. Por 

isso, voltaremos nossa atenção para a importância de se estudar os bens imateriais 

juridicamente protegidos, neste final de capitulo. 

Até a década de 60 apesar dos avançados estudos acerca da tutela da pessoa, dos 

direitos fundamentais e da personalidade, todo o destaque ainda era dos danos materiais 

(SOARES F., 2009). 

 Neste momento, negava a ressarcibilidade ao dano imaterial sob o fundamento de que, 

tratava-se de um dano inestimável (CAVALIERI FILHO, 2014, p.109). 

Nesse contexto, é aparente que na responsabilidade civil o elemento fundamental para 

o estudo dos conflitos sociais é a existência ou não de prejuízo experimentado pela vítima. 

Torna-se o dano o elemento mais importante para se configurar a responsabilidade civil. 

Américo Silva (1999, p.25), citando Henri e Léon Mazeud, registrou em sua obra que 

não se vislumbra responsabilidade civil sem a existência de um dano. Impensável se cogitar 

ressarcimento sem que este esteja voltado para a reparação de algo que foi lesionado.  
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Desse modo, finalizado este capítulo, o presente trabalho fará uma pequena trilha a 

partir do conceito de dano e suas espécies, transitando brevemente pelos danos patrimoniais e 

aprofundando um pouco mais no estudo dos danos extrapatrimoniais, visando finalmente o 

estudo do dano existencial. 
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4. DANO (CONCEITO E ESPÉCIES) 
 

O dever de indenizar requer o preenchimento dos seguintes pressupostos: o dano, a 

antijuridicidade e o nexo de causalidade. Dentre esses requisitos, é o dano que vem ganhando 

notoriedade, sendo inclusive afirmado por diversos autores como o principal pressuposto da 

responsabilidade civil (SEVERO, 1996, p.1). 

Buscando pelo significado da palavra “dano”, prontamente nos é apresentado as 

possíveis classificações do que seria dano, que se encaixaria em três vertentes: Qualquer tipo 

de prejuízo; Estrago físico ou material; Ofensa moral. 

Seguindo os passos do professor Rodolfo Pamplona que importou o significado 

gramatical da palavra do ponto de vista de Aurélio Buarque de Holanda, encontramos que 

“Dano” vem do latim damnu, que quer dizer mal ou ofensa pessoal; prejuízo moral ou 

material causado a alguém; Estrago, deterioração ou inutilização; Dano emergente. Jur. 

Prejuízo efetivo, concreto, provado. Dano infecto. Jur. Prejuízo possível, eventual, iminente 

(PAMPLONA FILHO, 1999). 

A partir da tentativa de encontrar o significado pelo vocábulo, importa remeter as 

atenções para o significado de “dano” do ponto de vista que nos compete, que é o ponto de 

vista jurídico. 

Cavalieri Filho (2014) materializa em sua obra que o dano é o grande vilão da 

responsabilidade civil, encontra-se no centro da obrigação de indenizar. A indenização sequer 

seria cogitada, tampouco o ressarcimento, não fosse o dano. O autor recorda ainda que pode 

haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. 

Ante a necessidade de partirmos de um conceito de dano, ainda segundo o Professor 

Sergio Cavalieri Filho (2014), doutrina e jurisprudência optaram por uma noção de dano 

levando em consideração seus efeitos ou consequências, pois, ao afirmarmos que dano é 

sinônimo de prejuízo, sendo o dano moral, dor, vexame, sofrimento, humilhação, desta feita, 

o dano foi caracterizado pelas suas consequências. 

A definição de dano, segundo Agostinho Alvim: “em sentido amplo, vem a ser a lesão 

de qualquer bem jurídico”.  Dano pode ser conceituado ainda como “diminuição ou subtração 

de um bem jurídico” (1972, p. 172 apud CAVALIERI FILHO, 2014, p. 93).   
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 Logo, podemos observar que nos conceitos ora apresentados, não se está focando nas 

consequências do dano e sim, no objeto da lesão, o que, no entendimento do professor Sergio 

Cavalieri (2014), parece a definição mais acertada. 

 Finalmente, se apresenta mais correta a definição do dano partindo do bem ou 

interesse juridicamente tutelado, seja ele de natureza patrimonial ou um dos bens integrantes 

da personalidade do indivíduo (honra, imagem, liberdade etc.), sendo coerente afirmar que 

dano é, portanto, a lesão de um bem seja ele patrimonial ou moral, advindo daí a célebre 

divisão do dano (CAVALIERI FILHO, 2014). 

Cumprida a missão de estabelecer um conceito que sirva de referencial para o presente 

estudo, frise-se, apenas para o bom entendimento do presente trabalho haja vista que trata-se 

de controvérsia doutrinaria que não se esgotaria em tão singelo estudo, portanto, para bem 

compreendermos o conceito de dano, torna-se pertinente o registro no presente trabalho 

acerca de duas importantes teorias: A Teoria da Diferença e a Teoria do Interesse. 

A Teoria da Diferença define o dano patrimonial como sendo a diferença entre o que 

se tem e o que se teria, não fosse o evento danoso que diminuiu ou destruiu o patrimônio. 

Deste modo, tem-se aqui uma dimensão puramente matemática do dano, e nesse sentido, 

objetiva e facilmente calculável. Deste modo, a teoria em destaque nos orienta apenas para o 

patrimônio enquanto coisa, e só (MORAES, 2003, p.143). 

Ocorre que a referida teoria se revelava extremamente útil quando se tratava de 

ressarcimento de dano patrimonial, em que pese essa forma de compensação se apresente 

limitada até mesmo para esta espécie de dano (lucros cessantes, por exemplo), porém, os 

críticos dessa teoria assinalam a dificuldade que esta teria em individuar os danos que 

ultrapassam a esfera patrimonial do indivíduo, como os danos à pessoa (RENNER, 2012, p. 

92-150). 

Diante dessa dificuldade, surge então a Teoria do Interesse, que foi uma busca pela 

superação da teoria da diferença, bem como, foi esta teoria que forneceu os lastros necessários 

para o reconhecimento do dano moral já nas legislações do séc. XX (ANDRADE FILHO, 

2012). 

Foi Rudolf Von Ihering quem trouxe ao debate, a tese de que o dano moral deveria ser 

indenizado, haja vista existir ali um interesse lícito protegido pelo direito. Desse entendimento 

extraímos que o patrimônio individual então seria o conjunto de bens materiais e imateriais, 
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ou seja, formado pelo o que a pessoa é e, ao mesmo tempo, pelo que ela tem (e pelas relações 

com as coisas e com os outros) (PAROSKI, 2010, p. 67-69 apud ANDRADE FILHO, 2012). 

Ihering contribuiu de igual forma para os parâmetros que utilizamos hoje quando o 

assunto é a reparação por danos imateriais. O filosofo refuta a tese então existente na época de 

que, não poderia haver equivalência entre a dor e a reparação. Em seu entendimento, apenas o 

retorno ao status quo ante do patrimônio material não seria o suficiente para a reparação do 

dano, mas a dor deveria ser compensada através da promoção de prazeres que propiciassem a 

redução ou esquecimento da dor (PAROSKI, 2010, apud ANDRADE FILHO, 2012). 

Verificamos neste ponto do trabalho a forte influência do pensamento de Ihering em 

nosso ordenamento, quando se trata de qual seria o conjunto do patrimônio individual 

protegido juridicamente (materiais e imateriais), e de que forma sua reparação deveria ser a 

mais completa possível (ANDRADE FILHO, 2012). 

Atualmente, doutrina e jurisprudência têm sido pacíficas quanto às modalidades de 

dano, que seriam as tradicionais classificações em dano moral ou extrapatrimonial, e dano 

material ou patrimonial. Segundo o entendimento de Cavalieri (2014), as demais modalidades 

seriam meras subespécies que acarretariam em bis in idem no momento da quantificação da 

indenização. 

Torna-se relevante trazermos à baila, antes mesmo de analisarmos o dano em suas 

espécies, os requisitos para que o dano seja indenizável. Compete esclarecer que não será 

qualquer dano indenizável, pois, para que isto ocorra, alguns requisitos deverão ser 

preenchidos, sendo eles:  a) certeza ou efetividade do dano; b) atualidade ou subsistência do 

dano; c) pessoalidade do dano; d) causalidade entre o dano e o fato; e) legitimidade do autor 

para pleitear a indenização; f) ausência de causas excludentes de responsabilidade 

(PAMPLONA FILHO, 1999, p.29-33). 

Pamplona (1999) relaciona e explica em sua obra quais seriam esses requisitos que 

tornariam o dano passível de indenização. Vamos a eles. 

O dano deve ser real e efetivo e não puramente eventual ou hipotético. 6 Sobre a 

certeza do dano, em verdade, diz respeito à sua existência, devendo o dano ser determinado 

ou determinável (PAMPLONA FILHO, 1999). 

                                                 
6 Pamplona apud Stiglitz e Echevesti “ El daño resarcible em casos particulares” in “Responsabilidade civil”, 
p.222 
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Quanto à atualidade ou subsistência do dano, cabe registrar que o dano deve perdurar 

no momento em que se buscar sua exigibilidade em juízo, pois, caso o dano tenha sido 

reparado de forma espontânea pelo autor do evento danoso, não há que se falar em 

indenização. De outra sorte, não se deve estender essa interpretação para desconsiderar o dano 

futuro ou a perda de uma chance, onde, nesses casos em que a lesão foi projetada para o 

futuro, esta certamente guardará relação direta com a ação violadora (PAMPLONA FILHO, 

1999, p. 29). 

O dano somente será juridicamente relevante se for resultado de diminuição ou 

destruição do bem jurídico (patrimonial ou moral) pertencente a uma pessoa, com isso busca-

se demonstrar que se houver dano contra “patrimônio de ninguém” (res nullius), este dano 

não será juridicamente relevante visto que não há aqui um destinatário da reparação (nem 

coletivo, nem individual) (PAMPLONA FILHO, 1999, p.30).  

Nesse sentido, os direitos que podem sofrer violação por ato ilícito são aqueles 

pertencentes à categoria dos direitos absolutos, que são os direitos da personalidade e os 

direitos reais, principalmente o direito de propriedade. Os bens jurídicos que são objetos dos 

direitos personalíssimos enumeram-se a vida, a liberdade, a saúde, a honra, direito ao nome, à 

própria imagem, ao credito comercial. Incluem-se ainda nessa espécie o trabalho, a liberdade 

profissional e a liberdade de iniciativa ou exercício de qualquer atividade industrial (GOMES, 

Orlando, apud SILVA A., 1999, p.26). 

Deve existir um elo entre a lesão e o ato que a produziu, ou seja, o dano deve guardar 

estrita relação com o fato, e é neste ponto que é possível compreender sobre uma das 

excludentes de responsabilidade, qual seja, quando há culpa exclusiva da vítima, por óbvio, 

não haverá reparação. E ainda, quando o fato denunciar que houve culpa concorrente neste 

caso, caberá a cada um responder proporcionalmente pelo evento danoso (PAMPLONA 

FILHO, 1999, p. 30). 

Quanto à legitimidade para pleitear a indenização, há certa dificuldade em se verificar 

a legitimidade, principalmente quando estivermos falando do dano em ricochete. Em se 

tratando de dano patrimonial, identificar os legitimados para propor a ação é tarefa 

descomplicada, visto que o rastro do dano patrimonial pode ser facilmente comprovado e às 

vezes, torna-se até visível. A questão esbarra na complexidade quando se tratar de dano 

extrapatrimonial, vez que essa espécie de dano é de difícil constatação (PAMPLONA FILHO, 

1999, p.31). 
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Segundo Pamplona (1999, p.31), a questão resolve-se estabelecendo que o legitimado, 

para pleitear a reparação, deve ser necessariamente o titular do direito lesado e, nos casos em 

que ocorrer o dano em ricochete, os legitimados serão os beneficiários (dependentes) daquele 

que sofreu a lesão diretamente. Tal constatação não será presumida, deverá ser comprovada 

para aferição a partir daí, da legitimidade ativa. 

E ainda, completando os requisitos essenciais para tornar o dano indenizável, 

necessário a ausência de causas excludentes de responsabilidade, quando, apesar da existência 

de um ato lesante, dano e nexo de causalidade, a lesão não merecerá reparo visto que o ato 

não ser considerado ilícito 7  (PAMPLONA FILHO, 1999, p. 31). 

Finalmente, estudaremos, ainda que sem profundidade, sobre as espécies de dano 

patrimonial. Justifica-se a opção pelo estudo dessas espécies, ainda que sem relação aparente 

com o tema central, porque uma das espécies de dano material, guarda certa característica 

com o dano existencial e por isso, cabe aqui a análise de tal modalidade para que o 

entendimento sobre o tema central reste o mais completo possível.  

Desse modo, passemos a análise das espécies de dano tradicionalmente conhecidas. 

4.1. DANOS PATRIMONIAIS 
 

Conhecido usualmente como dano material, o dano patrimonial como o próprio nome 

denuncia, é aquele que atinge os bens que incorporam o patrimônio da vítima, ou seja, 

estamos falando aqui de um conjunto de relações jurídicas de uma pessoa que são apreciáveis 

economicamente (CAVALIERI FILHO, 2014, p.94). 

Ora, se estamos tratando de bens materiais, porque chamá-los de “relações jurídicas 

apreciáveis economicamente”? 

Segundo o professor Sergio Cavalieri, tal definição, que não encontra aceite pacífico 

entre os doutrinadores, seria a mais completa por abranger não só as coisas corpóreas (casa, 

carro, livro), como também as incorpóreas (como direitos de crédito, marcas e patentes etc.). 

O dano material que é considerado como aquele que causa diminuição no patrimônio 

da vítima, deve abarcar àqueles bens incorpóreos, visto que o patrimônio econômico como 

                                                 
7 Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 
direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo iminente (arts. 
1.519 e 1.520). 
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hoje é conhecido não precisa ser necessariamente palpável. Direitos autorais, direitos de 

imagem, marcas e patentes, são exemplos de relações jurídicas economicamente apreciáveis. 

Por ser patrimonial, atingindo o bem jurídico pertencente ao conjunto patrimonial de 

uma pessoa, sendo ele atingido por ação lesiva de terceiros, carrega uma característica que 

torna-se pré-requisito para que seja possível sua reparação, qual seja, sua quantificação.  

Nesse sentido, assinala Antunes Varela, que “o dano patrimonial é susceptível de 

avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente – mediante restauração natural 

ou reconstituição especifica da situação anterior à lesão –, pelo menos indiretamente – por 

meio de equivalente ou indenização pecuniária”. (VARELA, apud CAVALIERI FILHO, 

2014, p.94). 

Seguindo esta linha, Pamplona (1999) assinala que o patrimônio material afetado pelo 

dano é o conjunto de bens e direitos valoráveis economicamente. Logo, parece-nos que boa 

parte da doutrina coaduna no sentido de que o patrimônio material não se limita aos bens 

corpóreos. 

Convém registrar que o dano patrimonial pode atingir tanto o patrimônio presente 

quanto o patrimônio futuro da vítima; pode não só causar a diminuição deste, como pode 

também impedir o crescimento ou aumento. E é por conta dessa característica que o dano 

patrimonial ganha duas subespécies: dano emergente e lucro cessante (CAVALIERI, 2014). 

Uma das espécies de dano patrimonial, o também chamado positivo, o dano emergente 

nada mais é do aquilo que a vítima efetivamente perdeu, o que se perdeu de imediato, 

importando numa diminuição quase que instantânea do patrimonial decorrente da lesão 

(CAVALIERI FILHO, 2014, p.2014). 

Já o lucro cessante, decorre do ato ilícito que produz, não apenas seus efeitos 

imediatamente, como seus efeitos danosos se projetam para o futuro (CAVALIERI FILHO, 

2014, p.94). 

A perda de uma chance, de origem francesa, a perte d’une chance, guarda certa relação 

com o lucro cessante tendo em vista que o ato ilícito retira da vítima a oportunidade de obter 

uma situação futura melhor (CAVALIERI FILHO, 2014, p.98). 

Cavalieri Filho (2014) afirma ainda que a perda de uma chance vai se configurar, 

quando determinada conduta de terceiros fizer desaparecer a probabilidade daquele evento 
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esperado ocorrer. Frise-se que o evento esperado traria alguma vantagem ou melhora na vida 

da vítima. 

Com relação às características dessa modalidade de dano patrimonial, Cavalieri Filho 

(2014) citando Caio Mário, registrou que “a reparação da perda de uma chance repousa em 

uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a vantagem perdida 

resultaria em prejuízo”.  

 Constata-se, portanto, que a referida chance deve guardar consigo de maneira efetiva, 

o condão de proporcionar ao lesado as condições pessoais de concorrer à situação futura 

esperada (CAVALIERI FILHO, 2014, p.98). 

Nesta senda, o que se verifica em casos de perda de uma chance, não é a perda em si 

de um resultado certo, pois não se terá certeza da concretização do evento (não se tem certeza 

do futuro), e sim, a verificação da perda como possibilidade de se conseguir o resultado 

almejado. Não se exige a certeza do dano e sim, a certeza da probabilidade. Nesse sentido, é 

necessário que o judiciário se atenha para a valoração daquelas possibilidades relevantes 

juridicamente, para que não se fabriquem indenizações de “perdas de possibilidades” que só 

existam no imaginário da suposta vítima. (CAVALIERI FILHO, 2014, p.99). 

Logo, é na certeza da probabilidade que repousa a caraterística essencial da perda de 

uma chance (CAVALIERI FILHO, 2014, p.99). 

Encerrada a breve analise acerca dos danos patrimoniais, passemos aos danos 

extrapatrimoniais. 

4.2. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 
 

Este importante capítulo deve ser inaugurado já com o registro acerca do problema 

semântico que reduziu o dano extrapatrimonial unicamente ao dano moral (SOARES, F., 

2009, p.97). 

Conforme assentou Flaviana Rampazzo Soares (2009, p.97), o problema terminológico 

se deu por conta da tradução pura e simples do termo francês dommage moral, o que 

acarretou em problemas de conceituação do que seria o dano moral, bem como, resultou em 

paralisia no desenvolvimento de outros danos à pessoa. 

Severo (1996, p.40) citando os clássicos Mazeud e Tunc, que definiram o dano 

extrapatrimonial como “aquele que não atinge de modo algum ao patrimônio e causa tão 
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somente uma dor moral à vítima”. Tem-se aqui um conceito negativo, contrapondo esse dano 

ao dano patrimonial. 

Ainda nesse sentido, Sergio Severo (1996) se filia ao entendimento de que o conceito 

mais adequado de dano extrapatrimonial, seria o conceito negativo, ou seja, considerando o 

dano extrapatrimonial como uma lesão de interesse sem expressão econômica, ausentando 

esse conceito de uma definição substancial, vez que definir o que estaria contido no conceito 

de dano extrapatrimonial, limitaria desnecessariamente o instituto (SEVERO, 1996, p.43). 

A Constituição de 1988 em seu art. 5°, inc. V assegurou a indenização aos danos 

“material, moral ou à imagem”,8 relegando, a priori, o conceito de dano extrapatrimonial que 

seria o mais correto (SOARES F., 2009).  

Ainda assim, cumpre registrar que ainda subsistem entendimentos contrários que 

sustentam que o dano moral referido na constituição, seria um dano moral puro e dele, 

descenderia os demais danos, ou seja, os danos que sobrevieram após a certeza do dano 

moral, seriam subespécies dele. 9  

Sabendo-se que os danos causados à esfera da pessoa, não se reduziam somente ao 

dano moral e, por conta da terminologia frágil, tudo o que não era dano material ou dano à 

imagem, buscava-se encaixar no dano moral (o que passou a ocorrer com o dano existencial, 

conforme veremos adiante), ou seja, para uma adequada tutela, doutrina e jurisprudência, ora 

“encaixava” no conceito de dano moral, ora buscava “fórmulas” para driblar o inconveniente, 

ou até mesmo, não se reconheciam outros danos à pessoa que se apresentavam diversos à 

esfera do dano moral (SOARES F., 2009, p. 97). 

Segundo Flaviana Rampazzo Soares (2009), a doutrina, no sentido de resolver o 

equívoco semântico cometido no texto constitucional, propôs uma distinção entre dano moral 

“subjetivo” e o “objetivo”: O primeiro se referindo a uma lesão à subjetividade e intimidade 

psíquica da pessoa; o segundo seria uma dimensão moral da pessoa no meio social em que 

vive (envolvendo neste caso a sua imagem). 

Contudo tal distinção não resolveu a controvérsia, advindo daí a crescente necessidade 

de se distinguir as diferentes espécies de dano imateriais, pois, de acordo com Flaviana 

Rampazzo citando em sua obra o destaque de Scognamiglio “ não há condições de incluir no 

                                                 
8 CF, art. 5°, inc. V -  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem. 
9 Conforme conclusão de Sergio Cavalieri que entende que o dano estético não é autônomo. (2014, p.136). 
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conceito de dano moral, lesões que repercutem as relações externas, se o seu conceito se 

exprime na esfera subjetiva e íntima da personalidade” (apud SOARES F., 2009, P. 98). 

Desse modo, verifica-se que, o “dano moral” que constou expresso no texto 

constitucional, deve-se interpretar como sendo “dano extrapatrimonial”, tendo em vista que o 

dano moral é espécie do gênero “extrapatrimonial”. 

Sendo assim, passemos a tentativa de explicar, ainda que de forma singela, a espécie 

mais conhecida de dano extrapatrimonial, o dano moral. 

Conforme apontou o professor Rodolfo Pamplona (1999, p. 37), “o dano moral 

consiste no prejuízo ou lesão de interesses e bens, cujo conteúdo não é pecuniário, nem 

comercialmente redutível a dinheiro”. 

Cavalieri Filho (2014, p.109) define o dano moral em sentido amplo como sendo “uma 

agressão a um bem ou atributo da personalidade. Em razão de sua natureza imaterial, o dano 

moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a 

obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que 

uma indenização”.  

Aguiar Dias, na busca pelo melhor conceito sobre dano moral, expõe que o dano moral 

é o efeito não patrimonial da lesão e não a própria lesão, onde a injúria sofrida produzirá seus 

efeitos patrimoniais ou não, e nesse sentido, acarretaria uma divisão entre um dano 

patrimonial e não patrimonial. São, portanto, os efeitos não patrimoniais da injúria que 

constituem os danos não patrimoniais. Nesse caminho, o citado autor elabora seu próprio 

conceito de dano moral: “dano moral é a reação psicológica à injúria, são as dores físicas e 

morais que o homem experimenta em face da lesão” (DIAS, 1987, p.86, apud SEVERO, 

1996). 

De acordo com os diversos conceitos, é possível extrair que, o dano moral é 

comumente entendido como dor, sofrimento, abalo psíquico, decorrente de uma lesão a um 

dos bens protegidos pelos direitos da personalidade, que não podem ser traduzidos em 

expressão econômica, ou seja, o ato ilícito causa um abalo psíquico, íntimo, inerente à pessoa, 

não atingindo seu patrimônio material. 

Há ainda que se destacar que, embora os conceitos doutrinários acerca do dano moral 

repousem quase sempre no estado anímico da pessoa em decorrência de uma lesão, o dano 

moral não está vinculado absolutamente a alguma reação psíquica da vítima, quando pode 

ocorrer ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, do mesmo modo 
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que pode haver vexame e sofrimento sem violação da dignidade (CAVALIERI FILHO, 2014, 

p.107). 

O que Cavalieri Filho (2014) tenta demonstrar é que dor, vexame, humilhação, 

sofrimento podem ser consequências e não causas. Em outros termos, a reação psíquica da 

vítima só pode ser considerada dano moral quando a causa for uma agressão à sua dignidade. 

E é por conta dessa ideia que houve uma expansão para o reconhecimento do dano 

moral em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico (como se dá com 

portadores de doença mental, crianças e outras situações semelhantes) (CAVALIERI FILHO, 

2014, p. 107). 

Conforme já exposto no presente trabalho, a Constituição de 1988 colocou a pessoa 

humana no vértice do nosso ordenamento jurídico, colocando os direitos do homem como fio 

condutor de todos os ramos jurídicos. Na pratica, além daqueles direitos que podem ser 

expressos economicamente, o homem também é titular de direitos destituídos de natureza 

econômica, são eles, os direitos da personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à 

saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, dentre outros direitos ligados 

à dignidade da pessoa humana (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 106). 

Portanto, nossa Constituição assentada no princípio da dignidade da pessoa humana 

protege os direitos a ela inerentes, lhe conferindo reparação por violação a um dos interesses 

protegidos pelos direitos da personalidade, sendo pacifico que é na personalidade que repousa 

o conjunto de caracteres ou atributos da pessoa humana que por fim, vem possibilitar a 

conquista e defesa dos demais bens (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 108). 

Os direitos da personalidade podem ainda ser classificados em dois grupos: (i) direitos 

à integridade física (vida, corpo); (ii) direitos à integridade moral (vida privada, intimidade, 

honra, imagem etc.) (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 108). 

Conclui-se que convencionou-se chamar de dano moral, as agressões aos bens que 

integram a personalidade, tendo a Constituição de 1988 e o Código Civil vigente, tratado 

expressamente acerca do dano moral 10 (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 110). 

Já o dano estético, é qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência 

externa de uma pessoa, modificação esta que lhe confere uma alteração negativa em sua 

                                                 
10 CF, art. 5°, inc. V e Código Civil, art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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aparência, lhe causando humilhações e desgostos, dando origem, portanto, ao dano moral 

(MAGALHÃES, 1980). 

Teresa Ancona (1980, p.28) aduz que o dano estético é a lesão a um direito da 

personalidade – o direito à integridade física, especialmente na sua aparência externa. A 

autora reafirma ainda seu entendimento de que o dano estético não ocorre sem o prejuízo 

moral, pois a pessoa estaria menos feliz após a lesão estética e, portanto, assinala que o dano 

estético é subespécie do dano moral, ainda que permitida sua cumulação com o dano moral. 

Severo (1996, p.151) dirá ainda, citando Le Tourneau, que o dano estético “consiste 

numa variante da ofensa corporal, verificada quando esta ofensa “atinge a harmonia física da 

vítima”.  

Diante do exposto, verifica-se que o dano estético decorre de uma ofensa a um dos 

direitos da personalidade, qual seja, o direito à integridade física. Quanto a sua autonomia, 

embora o STJ tenha pacificado acerca da possibilidade da cumulação deste com o dano moral, 

através da Súmula 387, se “inconfundível suas causas e passiveis de apuração em separado”11, 

a doutrina permanece dividida quanto sua autonomia ou não.  

Com relação ao dano à imagem, destaca Cavalieri Filho (2014, p.138), a imagem é um 

bem personalíssimo que deriva de uma pessoa, “através da qual projeta-se, identifica-se e 

individualiza-se no meio social. É o sinal sensível, da sua personalidade, destacável do corpo 

e suscetível de representação através de múltiplos processos, tais como pinturas, esculturas, 

desenhos, cartazes”. 

Após breve analise acerca dos principais danos extrapatrimoniais, cumpre ultrapassar a 

fase conceitual dos danos e analisarmos algumas especificidades que afetam a forma de se 

caracterizar um dano, ou acarretar numa extensão/cumulação do deste. 

4.3.DANO MORAL INDIRETO, EM RICOCHETE (REFLEXO) E IN RE IPSA 
 

Diz-se que um dano moral é indireto, quando há uma lesão específica a um bem ou 

interesse patrimonial, mas que de modo reflexo, produz um prejuízo de ordem 

extrapatrimonial, por exemplo, o furto de um bem de estimado valor afetivo. Ou seja, ocorre 

nesse caso uma repercussão na esfera imaterial da pessoa, por conta da lesão a um dano 

material (PAMPLONA FILHO, 1999, p.59). 

                                                 
11 RSTJ 77/246. 
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Dano em ricochete nada mais é do que um evento danoso que atinge não só a vítima 

em sua esfera imaterial, como também atingirá terceiros. A Jurisprudência vem aceitando a 

possibilidade de indenização por dano em ricochete nos casos de indenização por morte, por 

exemplo. Para se aferir o dano em ricochete é necessário a análise criteriosa do nexo causal, 

ou seja, do ato ilícito que deu causa ao dano, se este foi capaz de ultrapassar a esfera do titular 

do direito ou interesse imaterial protegido juridicamente, impactando terceiros. 

Dano moral in re ipsa ou dano presumido, como o próprio nome denuncia, é quando o 

dano não precisa de comprovação, pois, a lesão por si só já denunciaria que ali ocorrera um 

dano, um prejuízo moral. 12 

Feitas as considerações necessárias acerca dos danos extrapatrimoniais, urge 

avançarmos ao tema objeto da presente pesquisa: o dano existencial. 

  

                                                 
12 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
PROVA DO DANO MORAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. Uma vez reconhecida, de 
modo conclusivo, a culpa do réu pelo evento danoso, ante a negligência na adoção de medidas de proteção à 
saúde e à segurança a que estava obrigado por lei, bem como o dano sofrido e o nexo causal - elementos 
ensejadores da reparação pecuniária -, não há falar em necessidade de prova do dano moral , visto que esse 
ocorre - in re ipsa -, ou seja, o dano é consequência direta da conduta ilícita ou antijurídica do empregador, do 
que deriva a responsabilidade de reparar o prejuízo extrapatrimonial causado. [...]. (TST - AIRR: 
3976620105040521, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 19/11/2014, 3ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 21/11/2014) 
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5. DANO EXISTENCIAL – ANTECEDENTES 
 

Inicialmente cumpre registrar que o dano existencial é uma construção da doutrina e 

jurisprudência italiana, e de tal modo, foi importado pelo direito brasileiro. Importa, neste 

momento, adentrar em seu conteúdo histórico. 

A responsabilidade civil italiana reconhecia tradicionalmente apenas duas espécies de 

dano indenizável cometido contra a pessoa, limitando-se aos artigos 2.043 e 2.059 do código 

civil italiano, onde, o primeiro versava sobre um dano patrimonial, consistente numa ação 

dolosa ou culposa que acarretasse para a vítima um prejuízo direto, com a diminuição de seu 

patrimônio, ou indireto, em razão de redução da capacidade do indivíduo de exercer suas 

atividades econômicas, e o segundo, versando sobre dano moral sem repercussão patrimonial, 

que causasse tormento, angústia, humilhação, vergonha 13 (ALMEIDA NETO, 2005, p.34).       

Porém, em caso de dano moral, nos termos do código civil italiano, para que a lesão 

fosse passível de indenização, o ato ilícito deveria se encaixar nas parcas hipóteses contidas 

na lei, que seria a combinação do art. 2.059 do código civil italiano com o artigo 185 do 

código penal italiano, que neste caso, limitava a reparação por danos extrapatrimoniais 

somente nos casos em que ocorresse um ilícito penal 14 ou, nas raras hipóteses de ilícito civil 

constantes em legislações esparsas, como: a) danos processuais – art.89 CPC italiano; b) 

responsabilidade dos magistrados – Lei 117/88; c) injusta detenção – art. 314 CPP italiano; d) 

violação das normas de processamento de dados pessoais – Lei 675/1996 (ALMEIDA NETO, 

2005). 

Diante desse quadro, com o avançar das relações sociais impregnadas de complexidade 

e com isso, importando consigo diversas possibilidades de danos que ultrapassavam àqueles 

previamente prognosticados pela legislação italiana, os juristas estavam convencidos da 

necessidade de uma ampliação da proteção da pessoa, frente ao dano injusto que se 

consumava (ALMEIDA NETO, 2005, p.35).       

Tal preocupação se dava também com o fito de se evitar, conforme assinalou Almeida 

Neto (2005, p.35), “as seguidas rejeições de pretensões indenizatórias que proliferavam em 

razão da hesitação do intérprete diante da insuficiente classificação tradicional dicotômica do 

                                                 
13 “Art. 2059. Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati 
dalla legge.” (Cod. Pen. 185) 
14 “Art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno - Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi 
civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il 
colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.” 
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dano – patrimonial e moral, especialmente pela barreira instransponível causada pela falta de 

previsão legal para a reparação do dano imaterial decorrente do ato ilícito civil”.  

Logo, percebendo-se a existência de violações que limitavam ou impediam 

definitivamente o indivíduo de suas práticas cotidianas, e em contrapartida, a legislação 

italiana se apresentava de forma “fechada” quanto à reparação por dano extrapatrimoniais, 

tornou-se evidente que existia uma lacuna na lei que necessitava urgentemente de correção, 

com a finalidade de se vetar o quanto antes, a ineficiência na tutela dos direitos da pessoa 

humana (ALMEIDA NETO, 2005, p.35). 

Assim, no início dos anos 60 a doutrina italiana classificou uma nova espécie de dano 

injusto à pessoa, sendo chamado de danno ala vita di relazione, que seria o dano ao 

relacionamento em sociedade, à convivência (ALMEIDA NETO, 2005, p.35), onde somente a 

partir da década de 70 é que passaram a surgir novos pronunciamentos judiciais visando 

proteger a pessoa humana contra atos que violassem o “terreno de sua atividade realizadora” 

(SOARES F., 2009). 

Após o reconhecimento da existência de um dano à vida de relação, seguido dos 

pronunciamentos judiciais na década de 70 que passaram a indenizar os danos que violam as 

atividades realizadoras da pessoa humana, independentemente de qualquer violação criminal 

ou daquelas já previstas em lei, é que a ideia de um dano existencial começou a surgir 

(SOARES F., 2009). 

Sobre esta questão, torna-se válido o registro de Geppino Rago, encontrado na obra de 

Almeida Neto, onde aquele autor anotou que: 

[...]notou-se que uma série de eventos, qualificados abstratamente como danos, não 
encontravam proteção na clássica bipartição dano patrimonial/dano não patrimonial. 
Por exemplo: a) o vazio existencial que se instala no sujeito cujo parente próximo 
morre ou sofre graves lesões pelo comportamento doloso ou culposo de terceiro; b) 
a lesão e humilhação da dignidade pessoal do trabalhador sujeito a ação de mobbing; 
15  c) o stress físico que se decorre da difusão excessiva de ruído; d) o stress 
emocional e físico que pode decorrer de férias arruinadas por culpa de terceiros; e) o 
trauma da morte culposa de um animal de estimação; f) as consequências de um 
protesto ilegítimo; g) os danos de uma calúnia ou difamação; h) os inconvenientes 
dos moradores de um edifício desmoronando por um vazamento de gás etc. Todos 
esses  casos, como se pode notar, se situam em uma área que, seguindo o tradicional 
sistema ressarcitório, não seria indenizável: o vazio existencial, a ofensa da 
dignidade pessoal [...] também não são classificados como dano moral porquê (...) 
são danos que não se limitam a uma aflição passageira, mas são danos que 
prejudicam o ofendido permanentemente. (RAGO, Geppino, 2003, p.329-337) 

 

                                                 
15 mobbing: termo inglês que significa “pressão exercida por um grupo de trabalhadores sobre um de seus pares”, 
utilizado no âmbito trabalhista. Amaro Neto, cit. p. 45. 
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 Neste ponto, visualiza-se um importante progresso nas decisões judiciais italianas, 

tendo em vista que os riscos da vida em sociedade que se mostravam cada vez mais 

complexos, forneceram as bases iniciais para que os juristas entendessem que embora a 

barreira legal e na eminencia de uma nova espécie de dano extrapatrimonial que se mostrava 

desgarrada do dano moral, carecia a pessoa humana de amparo e reparação condigna, tendo os 

tribunais fundamentado suas decisões nos artigos 2°, 3° e 32 da Constituição italiana (tutela 

os direitos invioláveis da pessoa humana) e no art. 2.043 do código civil. 16 

Seguindo esta trilha, a jurisprudência italiana passa a reconhecer o direito à saúde 

como sendo fundamental17, considerando o dano à saúde ou dano biológico (danno biologico, 

danno ala salute) como um dano injusto passível de reparação (fundamentando nos termos do 

art. 2.043 CC), e neste momento, tem-se como a consagração da admissibilidade do 

ressarcimento de um dano imaterial sem repercussão econômica - não originado de um crime,  

rompendo de vez com as hipóteses fechadas contidas na lei penal e nas leis civis, buscando 

possibilitar uma melhor reparação de um dano patrimonial ou extrapatrimonial (ALMEIDA 

NETO, 2005; SOARES F., 2009). 

Segundo Flaviana Rampazzo (2009, p.42), a partir dessa evolução na jurisprudência 

italiana, verificou-se ainda que o termo “dano biológico” passou a ser utilizado para abarcar 

os diversos tipos de danos que surgiam e não se enquadravam nos conceitos tradicionalmente 

conhecidos (casos em que a desordem psicofísica resultava numa desordem transitória ou 

permanente nos hábitos da vítima), e em decorrência desse problema terminológico, surgiu no 

meio acadêmico um movimento voltado ao estudo desse novo dano, que terminou sendo 

alcunhado de “dano existencial”. 

Foi então com a prolação da sentença 184/1986 18, que doutrina e jurisprudência 

admitindo então a nova espécie de dano extrapatrimonial indenizável – o biológico – partiram 

em busca de se definir uma proteção absoluta da pessoa humana contra qualquer agressão aos 

direitos da personalidade garantidos constitucionalmente, e dessa forma, assentiram que uma 

lesão a qualquer dos direitos fundamentais, e não somente o direito à saúde, claramente 

afrontaria a dignidade do ser humano, e, portanto, cabia ali a ampla tutela e pronta 

indenização (ALMEIDA NETO, 2005, p.41). 

                                                 
16 Tradicionalmente interpretado como fundamento para as indenizações por danos materiais. Rampazzo, p.41.  
“Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ” 
17 Sentença 184 de 14.7.1986, Corte Constitucional italiana. 
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Desta forma, doutrina e jurisprudência concluíram que a lesão aos direitos da 

personalidade configuraria um dano à existência da pessoa e que o dano existencial deveria 

integrar a tipologia da responsabilidade civil, porque este mostrou-se indispensável para a 

completa proteção e respeito da tranquilidade existencial do ser humano (ou dignidade) então 

prevista no ordenamento jurídico italiano (ALMEIDA NETO, 2005, p.41). 

 Almeida Neto (2005) registra em sua obra importante conclusão de Patrizia Ziviz 

acerca desse fenômeno social que colaborou para o surgimento dessa nova figura da 

responsabilidade civil, hábil para a proteção das relações e projetos do indivíduo, onde a 

autora aduziu que o desenvolvimento econômico na sociedade ocidental possibilitou uma 

alteração na rotina do indivíduo que ao, ao obter uma melhora em seus rendimentos, 

verificou-se que houve uma diminuição no horário de trabalho e com isso, houve reflexo 

direto a nível sociológico, encadeando a tendência de uma valorização do indivíduo que passa 

a ser visto como um sujeito que deseja concretizar um projeto de vida (Patrizia Ziviz, 1999, 

apud Almeida Neto, 2005).19 

Nesta conjuntura, finalmente em 7 de junho de 2000, a Suprema Corte Italiana pela 

primeira vez pronunciou-se 20  expressamente sobre o dano existencial, e desta forma, ao que 

parece, viu-se proclamada a ampla tutela da dignidade da pessoa humana (ALMEIDA NETO, 

2005, p.43). 

Feitas as breves considerações históricas sobre o dano existencial, passemos à análise 

do seu conceito. 

5.1.CONCEITO DE DANO EXISTENCIAL 
 

A dignidade da pessoa humana enquanto princípio fundamental elevou o homem ao 

centro da proteção do ordenamento jurídico, é incontroverso. 

Tomando ciência deste fato, é preciso olhar para o homem sob o aspecto de sua 

existência, como este lida com o “simples” fato de existir. Nesse sentido, determinar como se 

                                                                                                                                                         
18 Sentença n°184 da Corte Constitucional Italiana, 14.07.1986 – Responsabilidade civil decorrente de acidente 
de trânsito com lesão à saúde da vítima. 
19 [...] Cada vez mais nitidamente toma corpo a ideia da pessoa como sujeito desejoso de concretizar um projeto 
de vida de caráter global: que não se exaure, por isso, no desenvolvimento do aspecto exclusivamente 
econômico. [...] a proteção dos valores de caráter pessoal se revela como objetivo prioritário, por meio do qual se 
tem em vista uma meta bem definida: vale dizer, a garantia do desenvolvimento da personalidade e do pleno 
desenvolvimento da pessoa humana. (Patrizia Ziviz, 1999, p.411-412) 
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forma o plano existencial do ser humano, torna-se crucial para se delimitar os bens que serão 

juridicamente protegidos quando se falar em dano existencial (SOBREIRA, 2016). 

Da analise, conclui-se que o homem constrói sua existência através de sua relação com 

o mundo e com os demais, assim, é possível determinar que, em verdade, são as relações com 

os demais seres que colocam o ser humano no mundo, resultando daí sua construção, 

complementando-se (ALVES H., apud SOBREIRA, 2016). 

Logo, a ideia de vida em relação da pessoa humana como um dos bens jurídicos 

carecedores de proteção, começa a surgir no ideário da sociedade em geral. Descobriu-se que 

não bastava proteger a esfera psíquica da pessoa, já que a rápida evolução nas relações sociais 

transportou consigo novas possibilidades de danos, que não se adequavam à insuficiente 

classificação tradicional entre dano moral e patrimonial. 

A ideia de vida em relação analisada sob o aspecto da existência do ser humano 

carrega duas características importantíssimas para se compreender o dano existencial: o 

projeto de vida e o tempo (SOBREIRA, 2016, p.59). 

É o projeto de vida que ocupa a posição de destaque no objeto do dano existencial. E 

em se tratando de “projeto”, o elemento “tempo” é intrínseco a este, considerando que 

“projetar algo” é planejar para que a meta contida nesse plano ocorra num dado momento, 

num tempo previamente programado, existindo aí uma carga forte de expectativa por parte do 

indivíduo para que esse projeto se concretize. 

Neste ponto, explica-se que o projeto de vida se concretiza através das escolhas 

tomadas pelo ser humano ao longo da vida, logo, tem-se revelado aqui o elemento da 

autonomia da vontade (liberdade para escolher), intimamente ligado ao tronco fundador da 

dignidade da pessoa humana (SOBREIRA, 2016, p.59). 

Marcelo Sobreira (2016) aduz em sua obra que o ser humano se molda a partir da sua 

coexistência, coexistência essa que expõe o indivíduo a inúmeras possibilidades e 

informações e com isso, as pessoas são naturalmente forçadas a tomarem decisões 

diariamente para conduzir suas vidas.  

                                                                                                                                                         
20 Idem, p.43. Decisão n° 7.713 - Dever dos pais de sustentar os filhos: “Conferiu indenização por danos 
patrimoniais e de todos aqueles (danos) “que ao menos potencialmente obstaculizam a atividade realizadora da 
pessoa humana””. 
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Válido ressaltar que justamente por ser detentor de autonomia, o ser humano pode 

inclusive escolher “não decidir” sobre sua própria vida e delegar tal encargo a outrem 

(SOBREIRA, 2016, p.59).  

Importa registrar que esse comportamento natural do ser humano para as escolhas, para 

a satisfação de seu projeto de vida, tem estreita ligação com a ideia de finitude da vida 

biológica que o ser humano carrega em si e por isso, há extrema valorização do tempo e do 

que se está construindo ao longo dele, bem como, a valorização de cada possibilidade e das 

escolhas mais adequadas a aproveitá-las (FROTA; BIÃO, 2010 apud SOBREIRA, 2016). 

Sendo assim, pode se dizer que a vida em relação carrega necessariamente um projeto 

de vida, uma forma de viver que cada um projetou para si, carregada de significados e de 

escolhas pessoais, de expectativas de que tais anseios ocorram num momento esperado, 

predeterminado. E ainda, com a consciência de que o tempo deve ser aproveitado ao máximo 

e da melhor forma possível, tendo em vista que o “tempo não volta” (SOBREIRA, 2016). 

A ideia de vida em relação se assemelha ao que os franceses chamaram de préjudice 

d’agrément, que referia-se a todas as ofensas que privassem a pessoa de gozar os prazeres da 

vida ou o bem estar que a existência proporciona e nessa direção, foram enumeradas quais 

seriam essas ofensas, são elas, o prejuízo sexual (impede ou dificulta relações sexuais), o 

prejuízo juvenil (deixa de gozar os benefícios da sua juventude) e o prejuízo de lazer ( impede 

ou prejudica o hobby da pessoa) ( SOARES F., 2009, p.48). 

Aduz Flaviana Rampazzo que o dano existencial seria uma versão do préjudice 

d’agrément, porém, sem a limitação das possibilidades de lesão como fizeram os franceses. 

Destaca-se ainda a figura do loss of amenities of life, designação do direito inglês e 

norte americano para as consequências extrapatrimoniais decorrente de lesões que impedem a 

pessoa de exercer suas atividades normais e apreciar sua vida por completo. Registre-se, 

porém, que no caso americano, tal dano é tratado como espécie do dano moral, onde no 

entendimento desses juristas, desta forma se evitariam indenizações astronômicas ante a 

ausência de critérios precisos de quantificação de dano extrapatrimonial (SOARES F. 2009, 

p.49). 

Pode-se concluir com a análise dessas duas figuras oriundas da França e Estados 

Unidos e Inglaterra que, é possível correlacionar o conceito de dano existencial com o que foi 

construído nesses países, porém, tais conceitos se apresentam tímidos, incompletos, frente ao 

que foi construído no direito italiano (SOBREIRA, 2016). 
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Neste ponto, compreendida a ideia do que seria a vida em relação, parte-se agora em 

busca do melhor conceito possível sobre dano existencial.  

Dano existencial seria toda violação que afeta negativamente sobre o complexo de 

afazeres da pessoa, podendo essa repercussão negativa se estabelecer temporária ou 

permanentemente. Importa aclarar que o direito italiano entendeu que existe um rol de 

atividades da vida de relação que, quando afetadas negativamente, atingem a existência 

humana, por isso a nova espécie de dano extrapatrimonial recebe o nome de “Dano 

Existencial” (SOARES F., 2009, p.44). 

Nesse mesmo senso, aduz Almeida Neto que “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”. 

Ainda neste aspecto, Almeida Neto citando Eugênio Bonvicini, assinala que as 

atividades recreativas representam uma fonte de equilíbrio físico e psíquico que visa 

compensar o intenso desgaste que é peculiar da vida agitada do mundo moderno (ALMEIDA 

NETO, 2005, p.35). 

No dizer de Flaviana Rampazzo Soares (2009), 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 sua forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina”.21  

Portanto, o dano existencial é aquela violação que provoca uma alteração expressiva na 

qualidade de vida da pessoa, onde o indivíduo por conta da lesão obriga-se a mudar o curso de 

suas atividades, tendo que agir de maneira diversa ou simplesmente, não as executa ou as 

vivencia como antes, ocorrendo uma “renúncia forçada às ocasiões felizes” (ZIVIZ; CEDON 

apud SOARES F., 2009, p.45). 

                                                 
21 O dano existencial acarreta um sacrifício nas atividades realizadoras da pessoa, ocasionando uma mudança na 
relação da pessoa com o que a circunda. É uma “renúncia forçada às ocasiões felizes”, como dizem Cendon e 
Ziviz, ou, pelo menos, à situação de normalidade tida em momento anterior ao dano. -  Rampazzo apud ZIVIZ, 
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Em suma, pode-se extrair que o injusto provocado pelo dano existencial ao atingir 

diretamente a rotina já incorporada à pessoa, causando-lhe prejuízos na forma de ser e de agir 

do indivíduo, assume, claramente, um caráter objetivo (SOARES F., 2009, p.45). 

Neste sentido, o dano à existência da pessoa que lesiona o modo de ser do indivíduo e 

as atividades por ele executadas com vistas ao projeto de vida pessoal, “centraliza-se no fazer 

não remunerado da pessoa” (CENDON apud ALMEIDA NETO, 2005, p.43). 

Tula Wesendonk (2011) destacou em seus estudos, uma noção mais completa do que 

seria o dano existencial que fora retirada de uma decisão da Corte de Cassação italiana, a 

Decisão de n° 6.572, proferida em 24 de março de 2006, em que se afirmou que: 

[...] por dano existencial entende-se qualquer prejuízo que o ilícito [...] provoca 
sobre atividades não econômicas do sujeito, alterando seus hábitos de vida e sua 
maneira de viver socialmente, perturbando seriamente sua rotina diária e privando- 
da possibilidade de exprimir e realizar sua personalidade no mundo externo. Por 
outro lado, o dano existencial funda-se sobre a natureza não meramente emotiva e 
interiorizada (própria do dano moral), mas objetivamente constatável do dano, 
através da prova de escolhas de vida diversas daquelas que seriam feitas, caso não 
tivesse ocorrido o evento danoso. 

 

Pode-se dizer ainda que o dano existencial é aquele dano que interrompe o curso do 

destino que a pessoa traçou para si mesma. Nesse sentido, sabendo-se que o indivíduo projeta 

um futuro que lhe satisfaça e o faz exercendo sua liberdade, realizando diversas escolhas ao 

longo de sua vida, escolhas essas construtoras do seu presente e futuro, pode-se concluir que o 

dano existencial é aquele dano que atinge negativamente esse processo de escolha, frustrando 

esse destino (SOBREIRA, 2016). 

Dissecando esse conceito, conclui-se que há no dano existencial potencialidade para 

abranger as atividades que a pessoa poderia desenvolver, executar, e que foram 

comprometidas em decorrência da lesão que também prejudicou as atividades que eram 

executadas no momento da violação (SOARES F., 2009, p.45). 

Nesse sentido, complementa Flaviana Rampazzo que o dano existencial comporta a 

denominada “perda de uma chance”, que é a espécie de dano patrimonial em que a conduta do 

ofensor frustra uma expectativa da vítima de exercer uma determinada atividade, tolhendo 

aquela oportunidade, em suma, o objeto do dano existencial compreenderá tanto as atividades 

                                                                                                                                                         
Patrizia; CENDON, Paolo.Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile. Milano: Giuffrè, 
2000. p. XXII. 
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já exercidas ao tempo da lesão, bem como, as atividades que tenham efetivamente perdido a 

possibilidade de ocorrer no tempo esperado, projetado (SOARES F., 2009, p.46). 

Essas atividades futuras precisam ser munidas com um coeficiente mínimo de 

razoabilidade, em outros termos, devem constar num plano lícito, realista, exequível e com 

possibilidade de concretização, indicando certo grau de certeza ao objeto lesado (FROTA, 

2010). 

Importa registrar que para que se configure o dano existencial, é preciso que se esteja 

diante de uma real violação aos direitos fundamentais onde a lesão deve atingir um bem 

juridicamente relevante ou não se estará diante de um dano que verdadeiramente atingiu a 

existência humana (SOARES F., 2009, p.47). 

5.1.1. Elementos constitutivos do dano existencial 
 

Assim, para que se possa falar em dever de indenizar por dano existencial, este não 

difere dos demais danos quando igualmente se faz necessário o preenchimento dos 

pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, que o dano seja juridicamente relevante, 

conduta do agente ofensor e nexo de causalidade entre o dano e a lesão (CAVALIERI 

FILHO, 2014, p.33).  

Porém, segundo Flaviana Rampazzo (2009), citando Patrizia Ziviz, o dano existencial 

atinge áreas especificas, tais como, a) atividades biológicas e de subsistência; b) relações 

afetivo-familiares; c) atividades culturais e religiosas; d) relações sociais; e) atividades 

recreativas, dentre outras atividades que somam-se aos elementos gerais da responsabilidade 

civil, portanto, pode-se concluir que o dano existencial possui elementos específicos, que 

seriam o projeto de vida e a vida de relações, que em conjunto poderia ser denominado de  

“atividades realizadoras” da pessoa.   

Com relação às lesões ao projeto de vida, este se consuma ao ser albergado pela 

especificidade do dano existencial de influenciar sobre a possibilidade daquele evento ocorrer, 

ou seja, o dano existencial quando impede que determinado evento tenha a possibilidade de 

ocorrer, esta chance outrora perdida, deve ser real e séria (SOARES F., 2009, p.45). 

Logo, conforme delineado no capítulo anterior, o dano existencial só restará 

configurado quando de fato àqueles bens juridicamente protegidos forem atingidos, portanto, 

sabendo-se que o dano existencial é aquele que atinge negativamente os bens relacionados à 

existência da pessoa humana, anteriormente identificados como, a vida de relação e o projeto 
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de vida, faz necessário a análise criteriosa do fato concreto para não se indenizar qualquer 

frustração momentânea própria da vida sob a alcunha de dano existencial (SOARES F., 

2009). 

Nesse sentido, sabendo-se que o dano existencial atinge o “projeto de felicidade” do 

ser humano, induzindo a pessoa a não se colocar no mundo da forma que assim deseja, 

retirando-lhe a faculdade de uma vida digna, haja vista que frustra suas escolhas pessoais, 

logo, não se pode olvidar que para que se torne indenizável, seria preciso comprovar que 

houve de fato modificações substanciais nas relações em sociedade, na família etc., causando-

lhe repercussão temporária ou permanente sobre a existência do indivíduo (FROTA, 2013). 

Em suma, Flaviana Rampazzo (2009) entende que as atividades cotidianas e futuras 

são objetos caracterizadores do dano existencial e que o dano estaria caracterizado pela 

violação da autonomia e liberdade do indivíduo, ou seja, quando atinge diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana em seus pressupostos. 

Resumindo: o dano existencial teria sua certeza somente quanto à sua configuração, 

visto que para se concretizar, bastaria o rompimento involuntário e relevante da autonomia do 

sujeito, enquanto que a extensão dos efeitos é que seria alcançada pela produção probatória 

(SOBREIRA, 2016). 

Assim, tem-se que diante de um rompimento involuntário da autonomia do indivíduo 

se configuraria o dano, onde a prova dos efeitos dessa violação na autonomia do indivíduo 

caracterizaria o nexo causal, portanto, há obrigatoriedade na comprovação de ambos, sob pena 

de se desvirtuar a comprovação do dano existencial (SOBREIRA, 2016). 

Marcelo Sobreira (2016) registra ainda que a existência desses efeitos pode ser 

presumida, tendo em vista nem sempre ser possível a prova devido ao alto grau de 

subjetividade que a autonomia carrega, ou seja, haverá casos em que o dano existencial 

poderá ser configurado in re ipsa, a depender da gravidade do dano comprovado. 

O dano existencial, enquanto limitação prejudicial, qualitativa e quantitativa que a 

pessoa sofre em seu cotidiano, também pode afetar as pessoas jurídicas e os entes 

despersonalizados, no que for compatível, conforme colocado no artigo 52 do Código 

Civil/2002 (SOBREIRA, 2016, p.55; SOARES F., 2009, p.45). 

E por causar um dano na vida de relação da vítima, verifica-se que o dano existencial 

também pode ocorrer em ricochete, onde nesses casos, imprescindível é a prova da lesão e sua 

extensão para que se possa falar em indenização por dano reflexo. 
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Após a análise acerca do conceito de dano existencial, faz-se necessário que estudemos 

sobre os princípios norteadores do dano existencial, analisando a partir desse ponto, como este 

instituto se conecta com nosso sistema de responsabilidade civil. 

5.2.PRINCIPIOS NORTEADORES DA RESPONSABILIDADE CIVI L POR DANO 
EXISTENCIAL 

 

São os Princípios que lastreiam as normas explicitando valores autônomos e indicando 

a necessidade de realização dos fins que devam ser atingidos e por isso, diz-se que os 

Princípios possuem dimensão finalística (SOARES F., 2009, p.51). 

Flaviana Rampazzo (2009) registra que os princípios norteadores da responsabilidade 

civil por dano existencial, acabam por determinar, indiretamente, espécies de comportamentos 

hábeis à promoção da manutenção de determinada conduta, ou seja, o estado ideal é aquele 

em que as pessoas devem agir de forma a preservar a dignidade dos demais, buscando não 

lesa-las em si ou em seus interesses juridicamente relevantes, devendo haver também a 

promoção solidária do bem comum. 

Nesse sentido é possível determinar que os princípios da dignidade da pessoa humana, 

da solidariedade e o neminem laedere, a priori, são os princípios que sustentam a 

responsabilidade civil por dano existencial. 

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade são os mesmos que 

alicerçam a extrapatrimonialidade da qual o dano existencial é espécie. Logo, sabendo-se que 

o bem protegido pelo dano existencial é a esfera existencial da pessoa ligada às suas 

atividades realizadoras, plenamente natural que os princípios da dignidade e da solidariedade 

sejam seus sustentáculos (SOARES F., 2009) 

Enquanto ao princípio Neminem laedere, que determina a necessidade de zelo quanto 

aos demais indivíduos, é princípio genérico da responsabilidade civil, aplicável a todos os 

tipos de danos (SOARES F., 2009, p.51). 

 O princípio da dignidade da pessoa humana, já retratado neste trabalho, é o 

fundamento de nossa Constituição, visto que esta coloca o homem no centro do ordenamento, 

com fins a promover uma vida digna e plena à pessoa humana, protegendo seus interesses e 

projetos de vida. 

Flaviana Rampazzo (2009), em importante recorte em sua obra, registrou que a 

dignidade é um valor intrínseco característico do ser humano, pois, “são dotados de razão e 
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consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (Declaração 

Universal dos Direitos do Homem – 1948, art. 1°). Nesta linha, tem-se o indivíduo como 

único ser vivente que tem a peculiar capacidade de agir conscientemente, interagir com os 

seus semelhantes e alterar sua realidade através da criatividade, da vontade de viver. 

Reitere-se que o conceito de dignidade da pessoa humana restou fundado “na 

autonomia e no direito de autodeterminação da pessoa”, bem como, é a dignidade o 

fundamento das prerrogativas do ser humano e com isso, faz com que a vida humana seja 

intangível e dentre outras coisas, resulta no estabelecimento da necessidade de se atender as 

condições mínimas para a sobrevivência material, convívio social e liberdade (Sarlet apud 

SOARES F., 2009, p.53). 

Conforme afirmou Kant, o ser humano ante o valor que lhe é intrínseco, não pode ser 

relegado à meio de concretização arbitrária de vontades alheias, o homem “existe como um 

fim em si mesmo” (Kant apud SOARES F., 2009, p.54). 

Portanto, a dignidade da pessoa humana enquanto princípio fundamental consagrado 

em nossa Magna Carta, visa o amparo jurídico da personalidade humana, determinando a 

prioridade na tutela da vulnerabilidade humana e garantia da liberdade humana, sendo dever 

do Estado assegurar sua preservação e igualmente fomentar o seu respeito e desenvolvimento 

(MORAES, apud SOARES F., 2009, p.54). 

O princípio da solidariedade encontra-se insculpido no art. 3º, I, da CF/88. A 

solidariedade é classificada por José Afonso da Silva (2005, p.94) como um dos princípios 

relativos à organização da sociedade, e com isso, verifica-se a solidariedade no sentido de 

promover uma convivência organizada e pacifica entre os indivíduos. 

Enquanto princípio constitucional que lastreia especialmente a responsabilidade civil, 

o principio em destaque suplanta não só o indivíduo como também o contexto social no qual 

este se encontra inserido, haja vista que a necessidade de cooperação e harmonia em 

sociedade, decorre do estabelecimento das relações humanas. E é nesse sentido que o Direito 

precisa atuar energicamente para que a almejada tranquilidade social seja alcançada e mantida 

(COSTA JUNIOR, 2017). 

Flaviana Rampazzo (2009) sintetiza ainda que a solidariedade enquanto princípio não 

simetriza com a caridade, visto que esta última é ato unilateral, altruísta, enquanto àquela é 

uma construção coletiva, só se alcança mediante desempenho coletivo. 
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O princípio neminem laedere ou alterum non laedere, significa “a ninguém ofender”, 

“não fazer o mal” ou “não lesar a outrem”, é princípio que determina a importância do zelo 

quanto aos demais semelhantes e expressa claramente a essência da responsabilidade civil, 

onde se constata que deve-se manter incólume a integridade da pessoa humana, seja ela física, 

moral, existencial (SOARES F., 2009, p.58). 

Portanto, conforme bem resumiu Rampazzo (2009), “não fazer o mal” é uma 

obrigação que, se descumprida, gera desestabilização social e nesse sentido, o direito 

utilizando-se de seu poder coercitivo deve imprimir uma rápida resposta à lesão nos limites da 

lei. 

Passemos à análise da fundamentação jurídica do dano existencial e de quais 

dispositivos legais autorizam o reconhecimento dessa espécie de dano em nosso ordenamento.  

5.3.DANO EXISTENCIAL NO DIREITO BRASILEIRO – FUNDAM ENTAÇÃO 
JURIDICA 

 

A Constituição brasileira está assentada no princípio da dignidade humana (art.1°, inc. 

III CF/88), promovendo ampla tutela aos direitos fundamentais e direitos da personalidade, 

demonstrando que a pessoa humana deve ocupar o centro do ordenamento jurídico e nesse 

sentido, deve seguir a legislação infraconstitucional. 

Seguindo esta linha, assinala Almeida Neto (2005, p.29) que a efetiva tutela do homem 

contra os abusos de terceiros e do próprio Estado, somente será alcançada quando o conceito 

de indenização civil ampliar sua abrangência, em resumo, para a garantia de uma 

sobrevivência digna e tranquila, o dano injusto, seja ele material ou imaterial, deve ser 

rechaçado e prontamente reparado.  

Nesse sentido, Tula Wesendonk (2011) registra que o sistema brasileiro optou por não 

se limitar as espécies de dano, onde o Código Civil de 2002 inspirou-se em cláusulas gerais, 

inclusive, não vinculou a fixação de indenização por dano moral como assim o fez o sistema 

italiano, que tratou de maneira especifica as espécies de dano, dificultando a possibilidade de 

se considerar novas espécies. 

O artigo 5°, inciso X da Constituição Federal, assegurou a inviolabilidade da 

intimidade, a vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização 

por danos materiais ou morais quando estes forem violados, registrando ainda que constou no 

inciso V do mesmo diploma, a garantia do direito de resposta além da indenização. 
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O Código Civil de 2002 disciplinou os direitos da personalidade nos artigos 11 a 21, 

onde a legislação civil traz em seu artigo 11 que o exercício dos direitos da personalidade não 

pode sofrer limitação voluntaria, ao mesmo em tempo que os qualificam como 

intransmissíveis e irrenunciáveis. 

Já em seu artigo 12, o Código Civil autoriza com veemência a possibilidade da 

exigência de cessação da ameaça ou lesão aos direitos da personalidade, cumulada à 

reclamação de perdas e danos.  

Nesse sentido, CARLOS ALBERTO BITTAR, 

A tutela geral dos direitos da personalidade compreende modos vários de reação, 
que permitem ao lesado a obtenção de respostas distintas, em função dos interesses 
visados, estruturáveis, basicamente, em consonância com os seguintes objetivos: a) 
cessação de práticas lesivas; b) apreensão de materiais oriundos dessas práticas; c) 
submissão do agente à cominação de pena; d) reparação de danos materiais e morais; 
e e) perseguição criminal do agente. (Gagliano;Pamplona, 2014, p.225 apud Bittar, 
1999, p.49). 
 

Tula Wesendonck (2011) registrou que o art. 186 do CC de 2002 expõe a regra geral 

da indenização, incluindo de forma genérica o dano moral, bem como, os artigos 927, 948 e 

949, que trazem a possibilidade de indenização nos casos de morte e ofensa à saúde, sendo 

taxativo ao referir-se que além da indenização patrimonial, caberá ao ofendido a indenização 

de qualquer dano que tiver sofrido, deixando clara a abertura do sistema. 

Da analise desses dispositivos, conclui-se que o legislador, quando se refere ao dano 

moral, não está se referindo ao dano moral espécie e sim, ao dano extrapatrimonial. Tal 

problema semântico já foi objeto de estudo deste trabalho em capitulo próprio. 

Constata-se ainda que nosso ordenamento tratou sobre o tema com clausulas gerais, 

abertas, portanto, não caberia o argumento de que o dano existencial seria incompatível no 

ordenamento pátrio ante sua inexistência de maneira expressa no código civil, tendo em vista 

que diversos danos que não ganharam sua expressão no diploma legal, foram aceitos, como, a 

“perda de uma chance”, “dano por ricochete”, “dano estético” dentre outros (Wesendonck, 

2011). 

De igual sorte observou Almeida Neto citando Silvio Venosa, aduz que “ não é 

exaustiva a enumeração legal, pois a ofensa a qualquer modalidade de direito da 

personalidade, dentro da variedade que a matéria propõe, pode ser coibida, segundo o caso 

concreto”. Logo, o fato de existir alguns direitos previstos expressamente na legislação e 
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outros não, não significa dizer que estariam os demais fora dessa proteção (ALMEIDA 

NETO, 2005, p.30). 

Necessário ainda citar no presente estudo, a previsão de reparabilidade por dano 

existencial que constou de maneira expressa na Lei 13.467 promulgada em 13 de junho de 

2017 (em vacância de 120 dias) que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, bem 

como, a Lei 6.019/74 e 8.212/91, conhecida como a “Reforma Trabalhista”. 

Importa registrar que a Reforma Trabalhista que alterou diversos diplomas da CLT e 

acrescentou outros, como o TITULO II A – DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. Em seu 

art.223-A, previu que nos casos de reparação de danos de natureza extrapatrimonial 

decorrente da relação de trabalho, serão aplicados somente os dispositivos daquele título, para 

em seguida, em seu art. 223 – B, determinar que sejam reparáveis os danos de natureza 

extrapatrimonial decorrentes da ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da 

pessoa física ou jurídica. 

Observa-se que o legislador brasileiro não só inovou ao prever a reparação do dano 

extrapatrimonial fazendo distinção entre dano moral e existencial, e nesse sentido, assume o 

legislador brasileiro, a autonomia entre os institutos e nesse sentido teríamos um ponto 

positivo, porém, estabelece um rol taxativo de bens jurídicos e tenta instituir um dano 

extrapatrimonial tarifado, impedindo uma interpretação ampliativa do instituto. 

O legislador peca novamente quando em seu art. 223 – C tenta enumerar quais seriam 

os bens protegidos pelos direitos da personalidade, o que se apresenta como mais uma 

tentativa de se limitar sua proteção, claramente contrariando a Constituição de 1988 e o 

Código Civil em vigor que optou por não prever exaustivamente os bens protegidos, já que se 

tratam-se de bens pertencentes à subjetividade humana. 

Desta forma, é notório que os dispositivos constitucionais, bem como, os artigos do 

Código Civil ora citados, autorizam a tutela integral da pessoa humana na ocorrência de 

qualquer dos danos cometidos contra os direitos da personalidade, e nestes, conforme já 

fundamentado, inclui-se o dano existencial, já que amplamente comprovado que os bens 

juridicamente protegidos nessa modalidade de dano encontram suas bases na dignidade da 

pessoa humana. 

Finalmente, após compreendermos como o dano existencial encontra-se autorizado em 

nosso ordenamento, é chegada a hora de analisarmos se esta modalidade de dano 
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extrapatrimonial é de fato autônoma ou se apenas se manifesta de maneira reflexa ao dano 

moral, como já defendem alguns autores. 

5.4.DANO EXISTENCIAL COMO ESPÉCIE AUTONOMA – DISTIN ÇÃO E 
CUMULAÇÃO COM OUTRAS ESPECIES (DANO MORAL E PERDA D E UMA 
CHANCE) 

 

O dano existencial guarda algumas características com outros danos o que pode 

acarretar em certo equivoco no momento de se identificar o dano apresentado. O presente 

estudo considerou, para comparação, o dano moral e a perda de uma chance. 

Portanto, para que se tenha o melhor entendimento possível acerca do tema, se faz 

necessário a distinção e analise dos elementos de cada instituto, para que se possa, inclusive,  

falar em cumulação das indenizações. 

No dizer de Sconamiglio o conceito de dano moral se exprime na esfera subjetiva 

íntima da personalidade e nesse sentido, não haveria condições de se incluir no dano moral 

lesões de repercussões externas. Essa espécie de dano está relacionada ao sentimento, à esfera 

íntima da pessoa, onde o dano se caracteriza por sofrimento, angústia, abatimento que possam 

ser experimentados pela pessoa atingida por um ato lesivo. (SCONAMIGLIO, 1957, p.286 

apud SOARES F., 2009). 

Conforme Flaviana Rampazzo (2009) o dano moral não chega a ser uma enfermidade, 

diferentemente do dano psíquico, sendo suficiente demonstrar, para sua caracterização, a 

turbação mental e o sofrimento. 

Carlos Alberto Bittar (1993) registra que: 

Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do 
plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-
se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria 
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 
social). 

 

Nesse sentido, verifica-se que o dano moral pertence a esfera interior da pessoa, não 

afetando de forma significativa e direta o cotidiano da pessoa e nesse sentido, difere o dano 

moral do dano existencial.  

O dano existencial, conforme visto, afeta a existência do indivíduo, atingindo suas 

atividades cotidianas, lesa a possibilidade de um determinado projeto de vida acontecer. É na 
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esfera objetiva que o dano existencial se consagra, enquanto o dano moral se manifesta na 

esfera subjetiva do indivíduo. 

Nesse ponto, é possível concluir que o dano existencial difere claramente do dano 

moral na sua configuração, não obstante seja possível dizer que na ocorrência de um dano 

existencial seja possível a cumulação com o dano moral, já que de um mesmo fato poderá 

emergir os dois danos. 

Ainda que tal diferenciação pareça o suficiente para pôr fim à controvérsia, existem 

autores que sustentam uma não autonomia do dano existencial e que este seria uma 

subespécie do dano moral, conforme anota Fernando Noronha: 

 
Realmente é preciso considerar o dano existencial, mas não é necessário fazer dele 
uma categoria autônoma, para ser contraposta ao dano anímico. Pelo menos entre 
nós, não existem restrições à reparação desta espécie de danos, o dano existencial 
será um dos tipos que é possível distinguir dentro dos danos anímicos. Não é 
necessária a criação dessa nova categoria e, por outro lado, não parece ser exata a 
classificação dos danos em geral (danos patrimoniais, morais e existenciais) em que 
ela assenta e que é pressuposta pelos juristas que a sustentam. (NORONHA, 
2005, p.90) 

 

No mesmo sentido, anota Adriana Jardim Alexandre Supioni (2013, p.42) que o dano 

existencial seria uma espécie do dano moral, pois, a responsabilidade civil brasileira “não 

coloca o dano moral como uma angústia ou sofrimento, mas como decorrente da violação dos 

direitos da personalidade sendo, inclusive, desnecessária a sua comprovação, posto que surge 

in re ipsa ao atingir os direitos do lesado”. 

É nesse entendimento que repousa parte da doutrina, de que o dano existencial seria 

uma espécie de dano moral já que possui a mesma matriz de causalidade, que seria a violação 

aos direitos da personalidade, possuindo o mesmo efeito, o de atingir a esfera extrapatrimonial 

do indivíduo (SUPIONI, 2013). 

Importa registrar que a imprecisão terminológica do dano moral, conforme já 

explanado neste trabalho, é a responsável por tal celeuma do que seria exatamente o dano 

moral. Parte da doutrina permanece por considerar o dano moral que jaz expresso na 

Constituição como o “dano moral puro” e não como sinônimo de dano extrapatrimonial, o 

que alimenta os conflitos conceituais sobre a questão do dano moral e sobre a aceitação de 

novas espécies de dano extrapatrimonial. 
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Por fim, cumpre registrar que o entendimento majoritário da doutrina é de que o dano 

existencial, por se manifestar negativamente contra bens distintos do dano moral, conforme 

exposto neste capitulo, seria sim uma nova espécie de dano extrapatrimonial, apartado do 

dano moral. 

A perda de uma chance guarda certa semelhança com o dano existencial porque este 

abrange, além das atividades efetivamente perdidas ou comprometidas pela pessoa, atinge 

também as que razoavelmente a pessoa poderia desenvolver, segundo as regras da experiência 

(SOARE F., 2009, p.45). 

Nesse esteio, urge relembrar que a perda de uma chance é uma modalidade de dano 

patrimonial, enquanto que o dano existencial é espécie de dano extrapatrimonial. 

 A possibilidade perdida na perda de uma chance envolve uma perda patrimonial, 

enquanto que no dano existencial, ainda que existam reflexos em sua vida econômica, a 

possibilidade perdida neste dano, reside na perda da autonomia do indivíduo em realizar um 

determinado projeto que deixou de concretizar ante o dano causado pelo ofensor. 

Em suma, o objeto da perda de uma chance, repousa no desaparecimento da 

probabilidade de um evento que oportunizaria um ganho ou vantagem ao indivíduo, não se 

tem certeza da concretização do evento, logo, a lesão se configura quando se tem certeza da 

probabilidade perdida, e é na probabilidade que repousa um dos elementos para a indenização, 

e não a ocorrência do evento (CAVALIERI FILHO, 2014). 

No dano existencial, por ter sua autonomia privada violada, o indivíduo perde o direito 

de exercer suas atividades já incorporadas ao seu cotidiano, ou pode perder uma situação 

melhor em sua vida por conta de um projeto de vida igualmente frustrado. 

Tem-se, portanto, que tanto o dano moral quanto a perda de uma chance, diferem do 

dano existencial, sendo os referidos institutos dotados de autonomia conceitual, bem como, se 

materializando no plano real de formas diferentes, com bens protegidos distintos, onde, o 

dano moral atinge a psique do indivíduo, causando-lhe uma emoção negativa; a perda de uma 

chance tolhe uma possibilidade de obter um ganho ou vantagem econômica; e o dano 

existencial atinge a vida de relações do indivíduo e seus projetos de vida. 

Nesse sentido, é possível afirmar a autonomia do dano existencial frente aos danos que 

possam guardar alguma relação com este, não obstante a possibilidade de cumulação com os 

mesmos. 
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5.5.JURISPRUDENCIA: DANO EXISTENCIAL NO BRASIL 
 

Nesta parte do trabalho destacam-se alguns julgados com a finalidade de analisarmos 

como os tribunais brasileiros vêm decidindo acerca do dano existencial, bem como, se ainda 

persiste a classificação equivocada do dano existencial na tipologia do dano moral. 

Em se tratando de decisões judiciais no Brasil, sob a alcunha de “dano existencial” é 

possível verificar após rápida análise jurisprudencial, que o referido dano ainda é pouco 

conhecido e pouco reclamado sob seu verdadeiro estereótipo e, é possível verificar ainda que 

é na Justiça do Trabalho que o seu reconhecimento tem ocorrido de maneira significante. 

É possível ainda verificar na jurisprudência brasileira que muitos pleitos são 

apresentados ao Judiciário sob o título de dano moral e, por não representarem uma afetação 

no animo, são rejeitadas (SOARES F., 2009). 

Nesse sentido, analisaremos algumas decisões que utilizam tanto a expressão “dano ao 

projeto de vida” como as recentes decisões que já utilizam a expressão “dano existencial”. 

5.5.1. “ESCOLA BASE” – DENÚNCIA INFUNDADA DE ABUSO SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS (Acórdão do Superior Tribunal de Justiça – Recurso 
Especial) 

 

Sócios e o motorista de uma pré-escola paulista (Escola de Educação Infantil Base) 

foram acusados de abuso sexual contra crianças, então alunos da citada escola. O ano era 

1994. 

Houve acusação pública pelo Delegado de Polícia responsável pela investigação, sendo 

a notícia amplamente divulgada na imprensa o que ocasionou o fechamento da escola, onde os 

acusados sofreram tentativa de linchamento, a escola foi depredada, e por um longo período 

os acusados sofreram com ameaças de morte e privações econômicas e sociais (SOARES F., 

2009). 

Acontece que o inquérito policial foi arquivado por ausência de provas e em resposta, 

os acusados promoveram diversas ações contra o Estado de São Paulo e  inúmeros veículos de 

informações. 
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A ação ajuizada contra o Estado de São Paulo que chegou até o STJ em Recurso 

Especial teve como causa de pedir a irregularidade na condução do inquérito policial, por 

conta da condução irresponsável do Delegado de Polícia que, mesmo sem provas conclusivas 

e antes de finalizar a investigação, divulgou para a imprensa resultados duvidosos do 

Inquérito que chegou a ser tratado pela imprensa sensacionalista como resultado final de uma 

investigação ainda em curso (Relatora: Ministra Eliana Calmon, RESP n° 351.779-SP). 

O Ministro Franciulli Netto em seu relatório reproduziu informações constantes na 

petição inicial, que foram consubstanciadas em trecho de monografia22, que retratam a 

situação dos autores, onde foi relatado que oito meses depois de serem acusados de abuso 

sexual, as vítimas não retomaram suas rotinas, ficando as mesmas impedidas, tanto de 

retomarem seu antigo cotidiano, como estabelecerem um novo dignamente (SOARES F., 

2009). 

Da analise do relato, é possível constatar a alteração negativa e forçada na rotina dos 

autores, a vida de relações dos indivíduos totalmente afetadas, projetos de vida destruídos, 

tudo isso em decorrência de ato de terceiros, que neste caso, preposto do Estado e veículos de 

comunicação. 

O Acórdão foi publicado em 09/02/2004, onde o Recurso dos autores foi provido, 

tendo majorado a condenação por danos morais em R$ 250.000,00 para cada um dos 

recorrentes. 

Percebe-se nesta decisão que a indenização foi deferida por danos morais, quando há 

claramente no relato dos autores, além de danos morais, também alteração na vida de relação 

dos autores, bem como, em seus projetos de vida.  

Conforme já explanado nesse trabalho, persistia e ainda persiste uma resistência em se 

reconhecer novos danos imateriais, teme-se uma banalização do instituto. Ocorre que em 

contrapartida, verifica-se que por muito tempo novas modalidades de danos aos direitos da 

                                                 
22 [...] oito meses depois de serem acusados de abuso sexual de crianças, as sete vítimas ainda não se 
recompuseram. [...] Ayres, no entanto, perdeu o sono e não dorme sem tranquilizantes; ao andar na rua está 
sempre alerta. [...] Cida viu desmoronar o projeto de toda a vida. Desde cedo sonhara com a escolinha. Hoje, 
nem aulas pode dar. [...] Dinâmica e empreendedora, vê-se obrigada a passar as horas em casa, deprimida. [...] 
Mauricio separou-se. Tenta vender uma lanchonete, na Aclimação. Tem mania de perseguição e pânico de sair 
na rua. Não vai nem mesmo ao escritório do advogado. Para falar com ele, monta esquemas exagerados de 
segurança. [...] Rodrigo teve uma fase difícil, quando o casal ficou preso. Passou a comer com as mãos ao saber 
que, na prisão, os pais não teriam talheres. Em novembro, já havia esquecido boa parte da história, mas fica 
nervoso e muda de canal, sempre que se fala de abuso sexual na televisão. Richard tornou-se obcecado por 
provar a inocência [...] uma foto sua algemado fez com que perdesse contratos com a empresa para a qual 
trabalhava[...] (RESP n° 351.779-SP). 
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personalidade eram praticadas, e ante a ausência de reconhecimento desses danos, em uns 

casos se indenizava como dano moral, em outros era indeferido por não ser possível alinhar o 

caso concreto com os elementos do dano moral. 

5.5.2. ALCOOLISMO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE TRABALHO DE 
MESTRE CERVEJEIRO (Acórdão do Superior tribunal de Justiça no Recurso 
Especial) 
 

O Acórdão do Superior Tribunal de Justiça publicado em 27/11/200023 manteve a 

condenação de uma indústria de bebidas alcoólicas ao pagamento de indenização por danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais ao seu funcionário que exercia a função de “mestre 

cervejeiro”, que no exercício de sua função ingeria aproximadamente oito litros de cerveja por 

dia. 

Verifica-se da análise da decisão que a função exercida pelo Obreiro reunia condições 

nocivas de trabalho que o tornaram alcoólatra, retirando do indivíduo a capacidade para o 

trabalho, não tendo a empresa se acautelado das devidas precauções para que seu negócio não 

afetasse negativamente a vida de seu empregado. 

Neste caso, a Corte reconheceu, além da indenização por danos materiais (pensão 

mensal), a indenização por danos morais, considerando ainda na quantificação do dano moral, 

a “repercussão do dano”, ou seja, foi possível perceber os reflexos negativos que o alcoolismo 

gerou na vida do Obreiro, principalmente no cotidiano da vítima, então, pode-se concluir que 

o caso é típico de danos anexos e que de uma forma ou de outra, houve a indenização por 

dano existencial, embora a ausência da tipologia na petição inicial/decisão (SOARES F., 

2009). 

Conforme a análise da Flaviana Rampazzo, o caso em destaque denuncia que 

caracterizou-se a lesão por dano existencial, a vida de relações do indivíduo foi afetada, seu 

cotidiano atingido negativamente por conta do alcoolismo, inclusive, é possível que da análise 

do caso concreto se extraia que houve lesão ao projeto de vida do ex-Obreiro. 

Ainda assim, por completo desconhecimento sobre o instituto, ainda que se verifique a 

ocorrência de dano existencial no caso em destaque, houve apenas o pedido de dano moral, e 

                                                 
23 ACIDENTE NO TRABALHO. Alcoolismo. Mestre cervejeiro (BRAHMA). Embargos de Declaração. 
Incompetência da justiça comum. Causa de pedir. Valor do dano moral. Início do pensionamento. Dispensa da 
formação do capital. [...] (STJ - REsp: 242598 RJ 1999/0115779-0, Relator: Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, Data de Julgamento: 16/03/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/11/2000. 
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o juiz ao deferir o pleito, considerou que ali havia uma qualificadora do dano moral pelos 

reflexos no cotidiano da vítima, o que Flaviana Rampazzo entende que na prática, deferiu-se o 

pagamento de uma indenização por dano existencial, embora ausente a denominação do 

instituto. 

5.5.3. ERRO MÉDICO NA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE (Acórdão do Tri bunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Cível).  

 

A ação foi ajuizada contra um médico e uma clínica, por conta de um erro médico na 

colocação de prótese peniana, onde a indenização por danos imateriais se deu no montante de 

R$ 80.000,00.  

Conforme o relatório constante da r. Sentença de fls. 545/552 24, em 1997 o autor 

constatou que sofria de ejaculação precoce e, com base em publicidade que fora veiculada em 

jornais, buscou os demandados com o fito de um prognóstico e opções para pôr fim ao 

problema. 

O demandante afirmou que, na ocasião, os profissionais lhe sugeriram a colocação de 

próteses, o que foi rejeitado por ele, porém, em momento posterior, o mesmo foi levado à 

mesa de cirurgia e só depois de anestesiado se deu conta de que o procedimento realizado 

tratava-se de uma implantação de uma prótese. 

Ocorre que o problema além de não ser solucionado, houve uma piora significativa, 

pois, o autor não mais conseguiu ter relações após o procedimento e, em decorrência do erro 

médico, buscou em juízo indenização por danos morais, além de indenização por danos 

materiais. 

Do relato, verifica-se que a condenação aplicada se deu em razão da afetação negativa 

do cotidiano do ofendido, ante a impossibilidade de manter relações sexuais. É possível ainda 

que se verifique neste caso concreto, que houve uma lesão aos projetos de vida da vítima, 

ainda assim, provavelmente em decorrência do desconhecimento acerca do dano existencial, 

                                                 
24 [...] 2. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DA EJACULAÇÃO PRECOCE. 
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE PENIANA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL A DEMONSTRAR O 
DESCABIMENTO DA CIRURGIA REALIZADA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. INDICAÇÃO 
APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS, APÓS ESGOTADAS AS ALTERNATIVAS. A cautela exigida não 
foi demonstrada pelo médico-réu que optou pela prótese como primeira alternativa - quando esta deve ser usada 
de forma excepcional, dada a sua irreversibilidade -, partido para a sua inserção no exíguo prazo de quinze dias 
após a primeira consulta, mesmo sendo tratamento inapropriado para o principal problema enfrentado pelo autor: 
ejaculação precoce.3. (ApelCiv n°  70009307174 – TJRS - Nona Câmara Cível – Julgamento: 09/03/2005) 
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não houve pedido fundamentado com base nesse instituto, onde a indenização foi deferida 

apenas a título de danos morais e materiais. 

5.5.4. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXISTENCIAIS EM DECORRENCIA D E NÃO 
FRUIÇÃO DE FÉRIAS (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT- 4 - 
RO).  

 

O reclamante ajuizou ação contra sua empregadora sustentando que, muito embora a 

existência dos recibos de férias assinados, em verdade não gozou das referidas férias, 

continuando a serviço da empresa reclamada e, em virtude da extensa jornada de trabalho, lhe 

foi privado o convívio familiar o que o levou a ter problemas familiares e por isso, postulou 

indenização por danos morais e existenciais equivalente a R$ 100.000,00. 25 

A ação chegou até a fase recursal sendo o recurso julgado pela 10ª Turma do TRT 4ª 

Região, que negou provimento ao apelo autoral, sob o argumento de que não estariam ali 

caracterizados os pressupostos da reponsabilidade civil por danos morais, onde sequer o autor 

comprovou os elementos ensejadores do dano existencial. 

Destaque para a ementa do Acórdão: “INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL. 

Indevida indenização por danos existenciais quando a parte não comprova os abalos 

morais sofridos” (grifo nosso).  

Verifica-se no inteiro teor do Acórdão que do título do pedido constou que tratava-se 

da análise do pedido de “Dano Existencial”, porém, na fundamentação constou a análise dos 

pressupostos da responsabilidade civil por dano moral e ao final, apenas constou que o autor 

não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca do excesso de jornada e por isso, indevida a 

indenização por dano existencial. 

No caso em apreço, verifica-se que há nítida confusão quanto a delimitação do que 

seria dano moral e dano existencial. É perceptível que ainda é possível encontrarmos 

equívocos em algumas decisões envolvendo dano existencial. Frise-se que a decisão em 

destaque é das mais recentes, o Acórdão foi publicado em 20 de outubro de 2016. 

 

 

                                                 
25 INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL. Indevida indenização por danos existenciais quando a parte 
não comprova os abalos morais sofridos. (TRT-4 - RO: 00200306920155040333, Data de Julgamento: 
28/10/2016, 10ª Turma) 
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5.5.5. INDENIZAÇÃO POR DANO EXISTENCIAL EM DECORRENCIA DE 
SOBREJORNADA (Tribunal Superior do Trabalho – TST- 8ª Turma – Recurso 
de Revista) 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 28/08/2015, deu provimento ao 

recurso de revista da empresa reclamada para extirpar a condenação por danos materiais e 

existenciais deferidos na sentença de piso e majorada pelo Regional, onde o Recorrido alegou 

jornada excessiva de 70 horas semanais. 

O Tribunal Regional da 4ª Região entendeu que houve a comprovação do excesso de 

labor e que tal fato cerceou a convivência do Recorrido com sua família, dentre outras 

privações. 

O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que cabia a reforma da decisão porque não 

houve demonstração incontroversa da ocorrência do dano existencial, especialmente no que 

tange ao prejuízo ao seu projeto de vida ante a jornada excessiva. 

Importa transcrever a diferenciação entre dano existencial e dano moral feita pelo 

relator, bem como, a identificação dos elementos caracterizadores do dano existencial: 

O primeiro é um conceito jurídico oriundo do Direito civil italiano e relativamente 
recente, que pretende uma forma de proteção à pessoa que transcende os limites 
classicamente colocados para a noção de dano moral, observou. Os danos, nesse 
caso, se refletem não apenas no âmbito moral e físico, mas comprometem também 
suas relações com terceiros. Na doutrina trabalhista, o conceito tem sido aplicado às 
relações de trabalho no caso de violações de direitos e limites inerentes ao contrato 
de trabalho que implicam, além de danos materiais ou morais, danos ao seu projeto 
de vida ou à chamada "vida de relações" [...] (TST-RR-523-56.2012.5.04.0292, 7ª 
Turma, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 28/08/2015).  

 

O Relator Luiz Philippe Vieira de Mello Filho continuou que, no caso concreto, a 

imposição de jornada excessiva ao empregado, por si só seria insuficiente para configurar ato 

ilícito que culminasse numa indenização por dano existencial, registrou ainda a necessidade 

de comprovação dos prejuízos causados às suas relações sociais e a perda do projeto de vida, 

onde, demonstrado tais danos, tem-se o dano à sua dignidade comprovados in re ipsa. Frisou 

ainda que, apenas demonstrar a prestação do labor extraordinário não enseja extrair de forma 

automática que as relações e os projetos de vida do empregador foram frustrados.26 

                                                 
26 TST-RR-523-56.2012.5.04.0292, 7ª Turma, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 
28/08/2015. 
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Portanto, tem-se que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho tem se mostrado 

avançado em consolidar seu entendimento do que seria o dano existencial, em conformidade 

com o conceito já discutido por doutrina e jurisprudência na Itália e que começa a despontar 

no Brasil. Mostra-se ainda o referido Tribunal, atento quanto à eleição daqueles danos que 

efetivamente atingem a autonomia do indivíduo, bem como, registra a necessidade de 

comprovação da lesão ao projeto de vida e vida de relações para que possa falar em dano 

existencial, o que rechaça a possibilidade de conceder a qualquer fato alegado como sendo 

violador dos direitos da personalidade. 

Finalmente conclui-se com a análise dos julgados eleitos para figurarem no presente 

trabalho que, ainda persiste o desconhecimento das vítimas quanto aos danos que 

verdadeiramente lhe acometem; que ainda persiste confusão nos julgados quanto à 

delimitação e diferenciação entre dano moral e dano existencial; que a decisões judiciais na 

seara Trabalhista estão avançando no Brasil, onde o TST vem consolidando o verdadeiro 

espirito da proteção aos direitos da personalidade por dano existencial, inclusive entendendo 

pela autonomia do dano existencial frente ao dano moral, classificando-o como um dano 

extrapatrimonial autônomo. 

5.6.ANALISE DA COMPATIBILIDADE COM A CF /88 
 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5° inciso V assegurou expressamente a 

indenização por danos “material, moral ou à imagem” e, por conta da celeuma em pacificar o 

que seria exatamente o dano moral bem como, devido ao equívoco terminológico em se 

utilizar a expressão “dano moral” como sinônimo de “danos extrapatrimoniais” é que se 

estabeleceu diuturnamente a controvérsia em se reconhecer novos danos imateriais que não se 

encaixassem na definição usualmente aceita dos danos morais (SOARES F., 2009; 

CAVALIERI FILHO, 2014). 

Na interpretação de Flaviana Rampazzo, o texto constitucional, em verdade, tratou 

prioritariamente de estabelecer a premissa maior, que seria a “razão de ser”, aquilo que se 

tornaria o lastro da proteção dos interesses extrapatrimoniais, ou seja, determinou que seria 

necessário a promoção da dignidade da pessoa humana e, em seguida, estabeleceu alguns 

interesses específicos que passaram a ser assegurados sob pena de obrigação de indenizar. 

Assim, temos o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem 

constitucional expresso no art. 1° inciso III da CF/1988 e em seguida, no capítulo dedicado 
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aos direitos fundamentais, a Magna Carta protege expressamente alguns direitos, mas isso não 

significa dizer que ali se esgotam as possibilidades de proteção à pessoa humana. 

Nesse sentido, o argumento de que o dano existencial não seria compatível com a 

Constituição porque somente devem ser considerados os danos efetivamente expressos deve 

ser repelido, pois há que se considerar a premissa insculpida no art. 5°, § 2° da Constituição, 

que assegurou que não seriam excluídos outros direitos que porventura surgissem se estes 

direitos decorressem do “regime ou dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República do Brasil seja parte” 27 (SOARES F., 2009, p.60-61). 

Sob esta lógica conclui-se que, embora o texto constitucional tenha se apropriado da  

terminologia menos adequada ao tratar dos danos imateriais, onde acabou por considerar 

como gênero o que seria espécie (dano moral como sinônimo de dano extrapatrimonial e não 

aquele como espécie deste), não se pode ignorar que a constituição oportuniza e permite 

claramente a interpretação no sentido de que os direitos e garantias já reconhecidos, não 

excluem outros  que porventura venham emergir, se estes estiverem em harmonia com o 

regime e princípios constitucionais ou tratados que o Brasil tenha feito adesão (SOARES F., 

2009). 

Sob este esteio, o dano existencial se apresenta plenamente compatível com nossa 

Constituição, considerando que está plenamente fundado no princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como, o referido instituto visa a proteção de bens jurídicos assegurados pelos 

direitos da personalidade, totalmente de acordo com os dispositivos constitucionais que 

autorizam a reparabilidade dos danos extrapatrimoniais (CF/88, art. 1°, III e 5°, V e X) que 

são igualmente aptos a admitir a reparação civil do dano existencial (ALMEIDA NETO, 

2005, p.50). 

Verifica-se ainda que o nosso Judiciário tem evoluído satisfatoriamente acerca do 

tema, em especial a especializada Justiça do Trabalho que, talvez por estar recebendo um 

volume significativo de demandas nesse sentido28, mostrou-se inevitável que seus tribunais 

avançassem na consolidação de sua jurisprudência onde, já existem decisões do TST no 

                                                 
27 CF/1988, Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
28 Uma rápida pesquisa jurisprudencial utilizando-se o termo “dano existencial” será possível verificar que os 
Tribunais do Trabalho têm um número maior de ações envolvendo o referido dano, pelo menos até o momento. 
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sentido de reconhecer o dano existencial com autonomia, bem como, levando em 

consideração seus caracteres que o diferenciam de outros danos imateriais.29 

Assim sendo, como já consagrado na Itália, no Brasil pode-se afirmar que a 

Constituição permite a proteção da pessoa humana de qualquer violação dolosa ou culposa 

que provoque uma alteração negativa na vida de relação e/ou nos projetos de vida do 

indivíduo, utilizando-se dos mecanismos próprios do sistema de responsabilidade civil para 

promover a reparação por dano existencial como um instituto dotado de autonomia, 

permitindo a cumulação indenizatória com outros danos imateriais (ALMEIDA NETO, 

2005). 

 

  

                                                 
29 Vide decisão: Tribunal Superior do Trabalho – TST- 8ª Turma - RR: 129-15.2013.5.04.0001;  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A elaboração do presente estudo proporcionou analisar a evolução da dignidade da 

pessoa humana enquanto conceito e princípio fundamental constitucional, e de como essa 

construção ideológica acerca da necessidade de proteção do homem em seus interesses 

imateriais despertou a necessidade de buscar uma tutela ampla dos direitos da personalidade, 

o que, juntamente com a evolução tecnológica e econômica que influenciou diretamente nas 

relações sociais, culminou numa nova perspectiva da responsabilidade civil frente aos danos 

extrapatrimoniais e nesse contexto, surge a discussão acerca do dano existencial já 

estabelecidos em outros países, e recém-chegado no Brasil. 

O estudo revelou que a matriz que fundamenta a conceituação do dano existencial e 

seu reconhecimento como um novo dano extrapatrimonial, é o princípio da dignidade da 

pessoa humana, impresso no texto constitucional, que lastreou os direitos fundamentais e 

direitos da personalidade, tendo estes exercido papel expressivo na promoção e proteção da 

incolumidade da pessoa humana, no sentido de não tolerar a violação aos interesses que 

decorrem dos bens por eles protegidos, garantido em caso de lesão a sua cessação e sua 

reparação. 

Deste modo, o estudo concluiu que houve uma mudança, e passou-se a conferir 

prestígio pelos interesses imateriais da pessoa, primando pela correta identificação do que 

seriam os danos que o atingem, e nesse contexto, surge uma responsabilidade civil que não se 

prende mais ao elemento culpa, que perde seu lugar de destaque para dar lugar em 

determinados casos, à prova do dano e do seu nexo causal. 

E assim, o estudo possibilitou entender que os danos extrapatrimoniais se materializam 

afrontando os direitos da personalidade e com isso, o dano existencial surge como uma nova 

modalidade, e sua conceituação e reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro, só foi 

possível, ante a constatação de que se tratava de um novo dano imaterial, pois se manifestava 

lesionando os interesses extrapatrimoniais da pessoa, ainda que de maneira reflexa, também 

atinja o patrimônio da vítima. 

O dano existencial, enquanto dano que atenta contra a autonomia do indivíduo 

causando danos irreparáveis ao cotidiano do indivíduo, atingindo sua forma de se relacionar e 

seus projetos de vida, está claramente afrontando bens protegidos pelos direitos da 

personalidade e, prosseguindo nessa rota, foi possível compreender que trata-se de nova 

espécie de dano imaterial e não uma subespécie do dano moral, e nesse sentido, concordam os 
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autores Flaviana Rampazzo Soares, Amaro Alves de Almeida Neto, Tula Wesendonck, 

Eugenio Facchini Neto. 

Estudar sobre “Dano Existencial” mostra-se tarefa de extrema relevância tendo em 

vista que o tema ainda é pouco debatido no meio acadêmico e doutrina, percebendo-se pelo 

teor das decisões judiciais, que ainda persistem alguns equívocos ao constatar se determinado 

dano é moral ou existencial, ou quando um reflete no outro, o que demanda que os operadores 

e estudante do Direito atentem que há uma matéria que tem sido demandada de maneira 

crescente nos Tribunais brasileiros e que muitos ainda não sabem direito o que é. 

É válido registrar que dedicar-se ao estudo do tema mostra-se importante também do 

ponto de vista social, onde, uma rápida análise de algumas demandas judiciais, é possível 

constatar que o dano existencial sempre existiu, apesar de ter sido muitas vezes indenizado 

como dano moral.  

E nesse ponto, é possível dizer que ser confundido com o dano moral, embora no caso 

concreto a indenização ocorra de maneira reflexa, não é um ponto positivo, porque dessa 

forma, não se prestará uma completa resposta à vítima, 

 Pode-se constatar ainda que, muito embora a ocorrência do dano existencial no Brasil 

esteja em elevado crescimento, verifica-se que o instituto ainda é desconhecido pelos 

indivíduos no meio social. 

Em termos gerais, é possível concluir que a proposta do trabalho foi atingida, pois foi 

possível identificar que o dano existencial se apresenta como um novo dano extrapatrimonial 

dotado de autonomia e que a Constituição Federal de 1988 comporta essa nova modalidade, 

conforme evidenciado no ultimo capitulo. 

Por fim, tendo a consciência de que o presente trabalho não poderia esgotar as 

possibilidades acerca do tema, apenas contribuir e talvez instigar aqueles que o lerem a se 

interessarem pelo tema, é certo que se faz necessário atentar para as decisões proferidas no 

âmbito do judiciário e analisar como esse entendimento tem sido construído pela 

jurisprudência, bem como, importa registrar que o tema ainda carece de atenção por parte da 

doutrina, onde o tema tem passado despercebido até mesmo por autores considerados 

autoridades em matéria de responsabilidade civil. 
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