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RESUMO  

O presente trabalho trata do Dano Moral no Contrato de Emprego. Seu 

objetivo é apontar características dos atos e acontecimentos que se enquadram 

na condição do dano moral ocorrido durante a relação de emprego e a sua 

repercussão no âmbito da reparação financeira. Para isso foram examinadas a 

legislação, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis a essas ocorrências. 

O trabalho está dividido em oito capítulos, obedecendo a uma ordem 

seqüencial temática, iniciando com a compreensão da moral como um bem a ser 

protegido, seguindo com referencias conceituais sobre o dano moral e com o 

aparato normativo a ele aplicável. É tratada também, a questão da quantificação,   

da prescrição e da competência para apreciação da matéria. 

Buscou-se focalizar as inovações da Constituição Federal de 1988 na        

qual se encontra o ponto de partida para a pretensão do dano moral na relação      

de emprego. A Constitucionalização do Direito Civil e do Direito do Trabalho  

permitiu desencadear uma série de ações com o objetivo de obtenção de 

indenizações. A compreensão do conteúdo constitucional que oferece a esse tipo   

de indenização a natureza da Responsabilidade Civil permite o estudo da teoria 

subjetiva, considerando a ação ou omissão, nos casos de acidente de trabalho e o 

estudo da teoria objetiva nos demais casos. Conclui-se que o dano moral no 

contrato de emprego é de natureza civil, a ele sendo aplicado o Código Civil, sem 

perda do foro privilegiado garantido pela Constituição Federal de 1988.           
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ABSTRACT  

The present study deals with Moral Damages in Works Contracts. The 

purpose of this paper is to identify the characteristics of acts and occurrences that    

fit the condition of moral damages occurring during the work relationship and their 

repercussions in the area of financial compensation. Thus, this paper examines the 

laws, jurisprudence, and doctrines applied in such circumstances. 

This paper is divided into eight chapters, each following a thematic    

sequential order, beginning with the comprehension of moral issues as assets to     

be protected, followed by conceptual references of moral damages and the laws   

and norms applicable to this issue. Questions of quantification, of the statute of 

limitations, and of the competence to apprehend this issue are also discussed.     

This study attempts to focus on the innovations introduced in the 

Federal Constitution of 1988 as they relate to intention of the law with respect to 

compensation for moral damages in the work relation. The constitutional aspect  

given to civil rights and labor law has subsequently unleashed a strem of lawsuits 

requesting damages. An understanding of the constitutional content which has   

given this type of compensation the nature of Civil Responsibility, permits a study 

of the subjective theory 

 

considering the action or omission in cases of work-

related accidents 

 

and the study of the objective theory in other cases. This paper 

concludes that moral damages in work contracts are of a civil nature and are 

subject to the application of the Civil Code, without the loss of the privileged forum 

guaranteed by the Federal Constitution of 1988.         
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INTRODUÇÃO   

O contrato de emprego impõe às partes responsabilidade de natureza 

civil que pode resultar em perdas e danos de ordem material e mais recentemente 

em dano moral, dado o conteúdo de ordem constitucional, implementado pela 

Constituição de 1988, decorrente da culpa, seja por ação, seja por omissão. Essa 

matéria vem num crescente ritmo, tomando conta dos nossos Tribunais, quer pela 

importância que lhe é dirigida, em face dos valores sob apreciação, quer pela 

competência jurisdicional para a apreciação de feitos dessa natureza.  

O desequilíbrio factual existente na relação de emprego determina a 

situação de superioridade do empregador isso em razão da sua condição de 

ordem material, destacando-se pelo poder psicológico exercido em relação ao 

trabalhador, o qual possui como único bem para oferecer em troca de 

remuneração, a sua força de trabalho ou a sua capacidade intelectual colocadas a 

serviço daquele que detém o controle da produção, por que dispõe dos meios 

materiais para implementa-la. Dessa desigualdade pode decorrer circunstância 

que gera prejuízos de ordem material ou de ordem     moral. Os trabalhadores, por 

essa razão, sempre estão sujeitos a acontecimentos nefastos, estes podem atingir 

sua integridade física, mas também, a sua alma. Os sofrimentos originados pelo 

dano material, ou apenas pelo ato ofensivo moralmente, devem ser objeto de 

reparação de dano.  

Os danos morais, entretanto, não ficam limitados a ações ou omissões 

do empregador. Necessário ressalvar que qualquer das partes envolvidas na 

relação de emprego ou de trabalho pode ser o causador do dano. O destaque que 

se dá aos danos morais surgidos nas relações de trabalho, causados pelos 
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empregadores, deve-se ao fato dos nossos pretórios registrarem com freqüência 

esse tipo de conflito. O fato de não existir o registro de ocorrência em que o 

empregador é a vítima do dano moral não significa a sua inexistência, antes, o 

que não existe é o seu registro, pois sendo uma 

faculdade, direito subjetivo, os empregadores, por desconhecimento ou por 

acomodação, não buscam o Poder Judiciário.  

Nos artigos 482 e 483 da CLT estão fixados os casos em que 

empregado e empregador podem incursionar pelo campo da agressão moral que 

pode resultar em dano moral, ocasionando a necessidade da sua reparação por 

meio de indenização financeira, que a torna uma dívida de valor. Porém, tais 

fundamentos legais estão limitados às situações em que existe em vigor uma 

relação de emprego.  

O avanço doutrinário nessa área tem revelado que em verdade é 

possível que o dano seja causado antes, fora da relação laboral, ou seja, antes de 

firmado o contrato, na fase de pontuação ou tratativa, ou depois, quando o contrato 

deixa de viger, ou ainda durante a vigência do contrato de trabalho.  

A polidez, compondo o quadro do comportamento estabelecido pela 

etiqueta social, e vigente em sociedade que se afirme civilizada, mais que um 

comportamento considerado de origem burguesa, é um referencial do bom 

tratamento dispensado a todas às pessoas, incluímos aí as relações de ordem 

trabalhistas, por se tratarem da convivência entre colaboradores. Não é de admirar 

que a evolução nesse campo tem sido das maiores, de tal modo que o tratamento 

mais severo em relação ao trabalhador já é qualificado como assédio moral, ou 

seja, uma variante do dano moral, o qual poderá resultar em reparação, quer de 

natureza penal, quer de natureza indenizatória. As regras da vida nos impõem 
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deveres por vezes superiores às nossas forças, mas nem por isso, os atores da 

relação de emprego devem se descuidar do cumprimento das regras de conduta 

estabelecidas nos diversos tipos de relações. Não é somente o evento 

profundamente doloso que merece atenção do aplicador da lei, mas qualquer um 

que implique em prejuízo moral contra quem se dirige a ofensa.  

Polidez e Direito encontram-se no dever ser. Para os dois sistemas de 
normas,  a questão é crer numa verdade superior. Trata-se de se adequar 
a normas que tornam possível, e até mesmo agradável a vida em 
sociedade ( DHOQUOIS.1993 . p.105).   

A condição de ser humano impõe condições de tratamento com vistas 

ao reconhecimento da dignidade humana. É esse fator que iguala a todos e 

diferencia o homem dos demais seres, estabelecendo princípios normativos das 

mais diversas origens com o sentido de estabelecer um espaço em que as 

diferenças criadas pela natureza não prevaleçam às da razão e às de ordem 

cultural.  

As relações de trabalho são relações, antes de qualquer outro valor, 

relações humanas. Desse modo, não existe razão para que as ofensas ocorridas 

durante a relação de emprego devam ser ignoradas. O poder de comando do 

empregador, ou espírito de independência do empregado não podem permitir que 

a lei, o Poder Judiciário e a sociedade permaneçam indiferentes a eventos 

danosos moralmente que venham ofender os envolvidos neste tipo de relação.  

No filme Tempos Modernos a figura do personagem Carlitos 

enlouquecido pelo tipo de trabalho que realizava, pela imposição de uma 

fiscalização eletrônica impossibilitando de um momento de descanso, tornado - se 

um alienado, foi tragado pela máquina, esta com sua produção incessante, 

recebia melhor tratamento que os trabalhadores que a operavam. Observamos 
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que o único benefício oferecido pelo poder público foi o de interna-lo em um 

hospício. Saído do hospício, desempregado, recomeça a sua vida em busca de um 

trabalho. Nenhuma garantia foi oferecida àquele trabalhador. O sofrimento que lhe 

fora causado pelo tipo de trabalho a que estava obrigado a realizar não foi 

reparado e toda a sociedade calou-se diante daquela situação. Foi negada a 

dignidade humana de que era portador àquele trabalhador.  

Também não há diferença no tratamento oferecido aos trabalhadores 

das minas de carvão tão bem retratada em Germinal de Zola. A insalubridade do 

ambiente, adoecendo os pulmões dos trabalhadores, os perigos constantes dos 

desabamentos ocorridos matavam muitos daqueles. Em favor dos sobreviventes, 

ou em favor dos seus familiares nada resta, senão o sofrimento. O interesse do 

capital não permitia a  visão dos danos causados e ignorava-se a reparação de 

danos morais, ou até mesmo materiais.  

O princípio da autonomia da vontade, naquela época, já sofrendo 

interferência do Estado, impondo limites à sua prática, mas ainda de modo 

insignificante em relação ao contrato de emprego, permanecia como princípio 

vigente, prejudicando o equilíbrio desejado em toda relação contratual.  

Enquanto nas relações civis há uma presumida igualdade das partes, 

apesar do Ministério Público intervir em defesa da hipossuficiente, fiscalizando a 

suposta igualdade decorrente da coordenação entre as partes, no contrato de 

emprego, em que é exigida a subordinação, o controle da manifestação da 

vontade é feito de modo mais efetivo, pela natureza da relação jurídica, 

encontrando amparo na atuação da Justiça do Trabalho e do Ministério do 

Trabalho, através das suas Delegacias. Apesar da dualidade de entendimentos, 

pois há os que pensam que essa matéria deve ser discutida no âmbito da Justiça 
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comum por se tratar de indenização civil 

 
o contrato de trabalho cuida de outras 

relações delineadas na legislação consolidada. Outros entendem que a matéria 

deve ser discutida na área do Judiciário Trabalhista. Certo é que não há mais 

dúvidas quanto à possibilidade do dano moral surgido em razão do contrato de 

emprego e da competência para a sua apreciação. A Justiça do Trabalho, pelas 

numerosas decisões do TST, tem se firmado como a instância competente para 

apreciar os danos morais decorrentes das relações de emprego.  

O propósito desta dissertação é demonstrar a natureza civil da 

indenização pelo dano moral em razão do Contrato de Emprego mais 

especificamente da conduta desonrosa de empregados, ou empregadores, e dos 

casos de acidentes do trabalho. Isso está localizado no capítulo da 

responsabilidade civil, cuja competência para apreciação encontra uma 

duplicidade de instância, devendo ser considerado o momento do evento, uma 

vez que tanto existem feitos que são julgados pela Justiça Estadual, enquanto 

outros da mesma natureza são julgados pela Justiça do Trabalho. Deve-se levar 

em conta a natureza da relação existente entre as pessoas envolvidas, de modo a 

fixar a competência.  

O dano moral está entre as possibilidades da responsabilidade civil. O 

campo do direito que tem se alargado em razão da multiplicidade de relações 

criadas pela sociedade tecnicista, geradora de novos tipos de relacionamentos e 

produtos capazes de influenciar comportamentos. Como exemplo citamos as 

conquistas individuais, da valoração do direito da personalidade e do respeito ao 

ser humano pela doutrina social da igreja e das ideologias propagadoras dos 

direitos humanos. 
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O progresso técnico 

 
científico produz efeitos negativos, nem sempre 

desejados. As máquinas quando colocam o homem diante do perigo, aumentando 

o risco das atividades e o número de operações de ordem perigosa ou insalubre 

expõe o trabalhador a situações de perigo de morte ou de mutilações e nocivas à 

sua saúde, de onde advém a doença do trabalho, muitas vezes afetando para 

sempre a vida do empregado.  

A reparação de qualquer dano está localizado no campo do Direito Civil, 

porque é naquele Código que se encontra estabelecido as possibilidades da sua 

ocorrência. Com a modernização do Direito Civil, com a sua Constitucionalização, 

agora, na Constituição Federal, a ofensa moral dá origem à iniciativa legal, 

originada pela atitude ilícita ou incivilizada do seu autor, o qual deverá recompor, 

por imposição da autoridade legislativa, a lesão causada pelo sofrimento oferecido 

ao seu parceiro de relação trabalhista. Não há que se falar em dolo ou culpa para 

caracterizar a existência do dano, ou que não houve dano de natureza material. A 

existência do dolo deverá conduzir o autor do dano para responder em outra 

instância em ação de outra natureza e em outra esfera jurisdicional. Enquanto a 

inexistência do dano material não implica em não existência do dano moral, não 

há dependência de um dano em relação ao outro, ao contrário, são autônomos.  

Não há uma previsão de reparação de danos de natureza não civil nem 

mesmo no Direito do Trabalho. O Legislador agiu corretamente ao identificar uma 

só natureza para esse instituto, localizando-o na área da responsabilidade civil.  

Ao trazer para a relação de emprego a obrigação do ofensor em reparar 

o dano moral, não significa que houve mudança da natureza do instituto da 

reparação do dano. Nem mesmo ocorreu alteração de outra ordem, que não seja 

aquela de autorizar a Justiça do Trabalho em ser a Justiça competente para 
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apreciar as reclamações referentes ao dano moral surgido em razão da existência 

do contrato de emprego. Por força de dispositivo Constitucional, a Justiça 

especializada julga aqueles feitos, contudo não altera os princípios aplicáveis no 

que compete ao quantum ou á prescrição. Quanto a esse último instituto, se 

considerando o lapso de tempo comumente aplicado aos créditos trabalhistas, o 

Direito do Trabalho perderia o seu caráter tutelar e passaria a oferecer tratamento 

desigual ao trabalhador e, em seu prejuízo.  

O trabalho aqui apresentado cuidará desse aspecto em capítulo para 

isso destinado. Não somente se limitará a expor sobre o dano moral resultante da 

ofensa moral decorrente do contrato do trabalho havendo preocupação com 

aspectos processuais e não apenas aspectos de direito material, que é o seu 

fundamento básico. Não é possível falar sobre este problema sem que tenhamos 

de enfrentar a questão processual pertinente à competência. Dada a sua 

relevância, uma vez que o fenômeno jurídico do dano moral ocorrido nas relações 

de trabalho assume proporções consideráveis em nossos Tribunais tornando a 

discussão imperiosa.  

A prescrição será tema abordado por ser relevante, uma vez que a sua 

valoração como instituto que define o marco divisor da vida e da morte de 

qualquer direito permeia as relações jurídicas. Envolvendo-as assim, em cuidados 

necessários e decorrentes dos interesses das partes.  

Enquanto os créditos trabalhistas têm contra si duas modalidades para 

contagem do tempo prescricional: considerando a vigência do contrato de trabalho 

e após a extinção do contrato, na reparação civil, no caso do dano moral é de 

ordem pessoal e o lapso de tempo a ser considerado é bem mais dilatado. Daí a 

sua consideração merecer destaque, porquanto a possibilidade de discussão da 
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matéria em juízo se amplia, inquietando a parte causadora do dano moral. A 

diferença dos prazos existentes entre o Direito Civil e o Direito do Trabalho, em 

especial quanto a possibilidade de reclamar, revela um dos traços da natureza da 

indenização por dano moral na relação de emprego.  

Será necessário fazer uma abordagem do dano em suas modalidades: 

do dano, do dano material e do dano moral de forma genérica. Os dois primeiros 

para que de posse do seu conceito doutrinário, seja possível compreender o dano 

moral que integra os prejuízos causados à vida de tal modalidade de acidente.  

A legislação ordinária será examinada no que existe de maior 

importância. O Código Civil será permanentemente citado eis que é fonte de alta 

significância para a apreciação da matéria. A legislação previdenciária será 

confrontada para efeito de compreensão do seu conceito de acidente do trabalho, 

contudo o enfoque não será desviado, porquanto o que perseguimos é o 

entendimento sobre o dano moral resultante da relação trabalhista. Inclui-se aí o 

acidente do trabalho, razão de tantos danos aos trabalhadores deste País.  

A Doutrina e a Jurisprudência serão focalizadas, comentadas e 

tomadas como referências, além de opiniões mais atuais, encontradas em 

publicações periódicas.  

A pesquisa é voltada para o âmbito da legislação existente em torno da 

matéria. Especialmente, o seu conteúdo será o de natureza Constitucional e o de 

natureza Civil, respeitando-se a relevância dada ao tema após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. O fenômeno da constitucionalização do Direito 

retrata-se muito bem na situação estudada, ao eleger matérias pré-existentes na 

legislação ordinária, como integrante dos direitos fundamentais. 
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Em outro capítulo será examinada a quantificação do dano moral, o que 

não implica em diferenças comparativamente aos demais danos da mesma 

ordem. Essa quantificação é um tema doloroso para aqueles que têm o 

deve de julgar, pois a subjetividade está presente de forma marcante. Isso 

provoca a discussão entre doutrinadores sobre o excesso de poder de que 

dispõe o juiz, que é detentor do arbítrio que quantificará o valor da reparação do 

dano.  

Desse modo, este trabalho será constituído por oito capítulos, 

obedecida a ordem apresentada nesta introdução:  

1. A moral como um bem a ser tutelado. 

2. Do dano. 

3. Referências normativas ao dano moral. 

4. O dano moral em razão da relação de trabalho. 

5. Da quantificação do dano moral. 

6. Do dano moral no direito estrangeiro. 

7. Da Prescrição do dano moral na relação trabalhista. 

8. Da competência para apreciação da matéria.  

Trata-se de um trabalho destinado a compor, de forma acadêmica, as 

preocupações mais próximas do dano moral, da sua compreensão e da sua 

repercussão em casos de danos morais surgidos nas relações de emprego. Não 

serão esquecidos aspectos históricos sobre o dano e os conceitos deste. Dano 

material e dano moral, ao tempo em que examinaremos as referências normativas 

referentes ao dano moral previsto na CLT. 
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As controvérsias sobre o dano moral, quanto à sua existência e quanto 

a sua compreensão constituem objeto deste estudo. Os danos morais sujeitos à 

indenização, porquanto nem todos estão assim caracterizados. Todavia, somente 

aqueles que diminuem a condição de um bem jurídico. Não basta que as 

suscetibilidades de alguém sejam feridas, para que venha tornar-se titular do 

direito de reparação de dano moral.  

A Constituição e a legislação ordinária, por sua vez, revelam uma 

preocupação maior com a saúde do trabalhador, fixa em seu conteúdo a 

consideração de que as doenças resultantes ou provocadas pelo trabalho ou em 

razão dele, são consideradas acidentes de trabalho. Esse entendimento decorre 

da Lei 8.213/91 confere à doença do trabalho o mesmo tratamento conferido ao 

portador da condição de acidentado do trabalho, sendo pertinente a aplicação da 

reparação do dano, apurada a culpa não objetiva do empregador.   

A legislação infraconstitucional e a jurisprudência nacional serão 

examinadas nos limites da sua pertinência à matéria. Esta já se torna popular em 

nossa sociedade, conhecedora do assunto em razão da ampla divulgação dada 

pela imprensa. Rara é a revista ou jornal que não tenham publicado notícias sobre o 

dano moral, em especial no âmbito do Direito do Consumidor. A popularidade do 

instituto termina por ampliar o número de ações em nossos Tribunais, gerando 

discussões sobre os valores das reparações, ponto dos mais controversos. O 

Código Civil Brasileiro e o Código Brasileiro de Telecomunicações serão 

examinados, sem perder de vista a doutrina em voga no Brasil.  

Na relação de emprego, o dano moral tem sido visto sob dois aspectos: 

o primeiro quanto à possibilidade da agressão moral que uma das partes 

contratantes, o que pode ocorrer por uma agressão de ordem verbal ou 



 

11

 
documental, ou também resultante de uma agressão física, a qual implicará, 

fatalmente, em dano moral. Observa-se que essa situação se refere ao dano 

causado pelo comportamento, ou  pela iniciativa de um dos contratantes provocar 

a lesão. Isso pode acontecer pela prática de um ato irrefletido, ou falta de preparo 

para o convívio social, o que não deixará de ser um dano, com as suas 

repercussões na órbita jurídica.  

No segundo aspecto a matéria envolve o acidente do trabalho ou a 

doença do trabalho, o que tem sido objeto de vários estudos possuem duas 

razões em especial: uma, pelo fato das estatísticas apontando um crescimento 

preocupante do acidente de trabalho, repercutindo sobre o social e sobre a 

questão previdenciária, tornando um fardo para os órgãos pagadores de pensões 

e aposentadorias; a outra razão é o destaque oferecido pela Constituição 

Federal, que ao dar à matéria ares de maior importância, merecidamente, 

elevou-a a condição de grande novidade, atraindo mais questões para a 

apreciação do Poder Judiciário, valorizando a vida e a saúde do trabalhador.  

A quantificação do dano moral é matéria tormentosa que tem 

consumido teorias e juízos, sem que haja um entendimento pacífico. Alguns 

autores entendem que não existe dano moral, outros que afirmam que não sendo 

possível quantifica-lo, não pode ser devida indenização.  

Tarifar ou não tarifar o valor do dano moral? Essa tem sido a 

discussão maior sobre o tema, já que se encontra superado aquele 

entendimento de que não se deve indenizar o dano moral. O Brasil optou por 

não tarifar, mas confiar no bom senso, tão bem distribuído à humanidade. 

Conforme a visão cartesiana sobre a capacidade do ser humano quanto ao 

conhecimento e discernimento mínimo inato, certo de capacitar o ser humano para 
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avaliar essas questões. Ora, a experiência de vida, a chamada mundivivência, 

proporciona ao julgador elementos suficientes para fazê-lo apreciar e emitir 

juízos. Daí porque optamos pelo regime arbitral, em vez daquele da tarifação, por 

não ser razoável fixar preço para cada tipo de sofrimento.   

No final, apresentaremos comentários relativos ao tema proposto, 

avaliando a repercussão dos danos morais, enfatizamos a corrente jurídica que 

defende a reparação do dano moral, como forma de realizar a justiça, diminuindo 

o sofrimento da vítima ou dos seus familiares. Aplica-se dessa forma a sanção ao 

responsável pelo dano, tornando efetiva a garantia da segurança protecionista a 

que a legislação se destina.  

O dano moral decorrente da relação de emprego ainda é matéria que 

representa uma novidade no Direito brasileiro, por essa razão a questão 

prescricional não tem chamado a atenção. A discussão tem sido doutrinária, em 

maior parte, uma vez que poucas são as decisões sobre a matéria. O que vai 

definir qual o prazo da caducidade aplicável ao dano moral decorrente da relação 

trabalhista será a definição da natureza do dano. Se civil, aplica-se o 

determinado no Código Civil. Se crédito de natureza trabalhista, aquele prazo 

fixado para a caducidade aplicável ao contrato de trabalho em suas duas 

modalidades.  

Por fim, será delimitada a competência para a apreciação dos danos 

morais surgidos em decorrência do contrato de trabalho, será esclarecido o 

entendimento vigente sobre a matéria, com fundamento no conteúdo de ordem 

Constitucional e legislação infraconstitucional, além da doutrina em torno do 

assunto. Essa matéria ganha espaço a cada dia e tem sido objeto de seminários e 

de encontros destinados a por fim às divergências, buscando um entendimento 
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comum. Além do mais, a produção literária sobre o tema já começa a surgir no 

mercado, comprovando que a matéria possui natureza polêmica. As divergências 

já se apresentam e sua pacificação dependerá do longo caminho a ser percorrido 

pelos feitos, até que as instâncias superiores firmem jurisprudência de modo a 

pacificar pontos de vistas. Entretanto, nada impedirá que as discussões 

acadêmicas e doutrinárias continuem a alimentar discussões sobre o assunto, isso 

em razão da sua importância para o mundo jurídico.                      
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CAPÍTULO I  

A MORAL COMO UM BEM A SER TUTELADO   

Densidade da norma moral. A moral em face dos novos valores. Âmbito 

presencial da moral.  

1.1 Densidade da Norma Moral   

A norma moral resguarda valores essencialmente morais, nem sempre 

protegidos pelo direito. Especialmente quando se tratar de relações mais 

localizadas, destronadas pelos usos e costumes dos novos tempos, cujas 

transformações sejam acolhidas pela maioria. A Moral a que se refere neste 

trabalho está revestida de caráter mais universal, pois tem como preocupação 

valores intrinsecamente ligado à dignidade humana. Portanto, o ser humano, na 

sua universalidade como padrão desejável em uma sociedade que tem como 

referência o Estado Democrático de Direito, em que o ser humano é mais do que 

aquilo que possui como patrimônio material. O seu valor primeiro se encontra em 

seu mundo interior, forjado pela cultura de um padrão ético desejável, em que 

razão e sentimentos conjugam e harmonizam a existência de valores constituídos 

de essências diversas, coexistem por exigência do aperfeiçoamento do ser 

humano.  

O mundo jurídico sempre esteve permeado pelo mundo moral, o que se 

justifica pelo aspecto normativo de ambos, embora de natureza diferentes. Mas 

têm em comum as relações humanas. Mudam as normas jurídicas e as normas 
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morais, quando mudam os comportamentos e os valores. Podem variar no tempo 

e no espaço e às vezes ocorre um retorno, nesse fluxo e refluxo do social e do 

político.  

O universo jurídico é menor que o da moral, enquanto aquele abrange 

somente o identificável como jurídico. Esse trata de todos os tipos de relações 

possíveis entre os seres humanos, o que vai desde a matéria religiosa até a 

ciência, sem perder de vista todos os demais tipos de relações existentes ou que 

venha a existir. Não há fato que, significando novidade, não passe antes pela 

análise moral, para, só em seguida ser apreciado por outros valores ou outros 

tipos de conhecimentos. Os valores morais nos acompanham como se fosse um 

contrapeso ao risco do excesso de racionalidade.  

A moral tem um caráter social. Não se destina apenas a agradar pessoas 

receptivas a certos atenções ou tratamentos. No entanto procura naquilo que 

representa o bem comum, estabelecer comportamentos exigíveis, face ao 

princípio da solidariedade instalada juridicamente em nossa sociedade, o que foi 

acolhida na maioria das Constituições modernas, tendo como paradigma o 

respeito à dignidade humana. A moralidade assume dimensão mais significativa 

com uma repercussão no mundo jurídico, que garante a efetiva realização da 

moral. O que implica em interesse coletivo, porquanto os atos isolados, não 

referentes a outrem, não possuem significado senão para o mundo de quem 

praticou o ato: 

Os atos individuais que não têm conseqüência alguma para os demais 
não podem ser objetos de uma qualificação moral; por exemplo, o 
permanecer sentado durante algum tempo numa praça pública. Mas, se 
perto de mim escorrega uma pessoa e cai no chão sem que eu me 
levante para ajuda-la, o  ato de continuar sentado pode ser objeto de 
qualificação moral (negativa,     neste caso) porque afeta a outros ou, mais 
exatamente, à minha relação com outro indivíduo. (VÁZQUEZ, 1992, p. 
54).  
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No exemplo acima referido poderia se deparar com graves 

conseqüências, ao se imaginar que aquele que se encontrava sentado no banco da 

praça fosse um médico e que a queda do transeunte fosse de graves e visíveis 

conseqüências e o médico se pudesse a gargalhar e permanecesse indiferente ao 

sofrimento daquele que sofreu a queda., então estaríamos diante de uma omissão 

de socorro, por quem teria o dever de socorrer, o que não foi feito, além de por-se a 

gargalhar. Ora, estaríamos diante de     uma situação constrangedora, na qual 

houve a humilhação de uma pessoa em dificuldade, esta sofreu um acidente e 

ainda é objeto de escárnio. Uma ofensa moral e 

um dano moral está presente. A dor sofrida pelo acidentado seria ampliada pela 

indiferença e pelo riso do outro, não há dúvida quanto a essa realidade. A omissão 

de socorro está prevista como crime, portanto a repercussão é tão grave que 

atinge a esfera do Direito Criminal. Extrapolando este e atingindo a órbita do 

Direito Civil, no campo da responsabilidade civil, com a reparação do dano moral. 

O mesmo pode ocorrer na relação empregatícia. No caso do operário acidentado, 

omitido o socorro que poderia minorar o sofrimento da vítima, pode leva-lo a 

morte, ou à deficiência.  

No mundo atual tanto são os valores a impregnar a nossa cultura que 

terminou por ampliar bastante o leque de possibilidades de vir a atingir os valores 

morais. A concepção de mencionado dano não se limita à prática do ato por 

ignorância ou na ignorância como afirma Aristóteles em sua Ética a Nicômaco. Em 

nossa sociedade destaca-se como maior importância o dolo ou a culpa, e a 

depender da apuração o dimensionamento valorativo para que seja caracterizado 

ou não caracterizado o dano moral e o grau de sua repercussão no mundo 

jurídico. 
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1.2 A Moral Em Face  dos Novos Valores    

O que a ciência e a tecnologia fizeram para o homem ao longo da 

história contribuiu para aumentar os perigos e a diversificar as suas modalidades. 

Entretanto, o homem ainda é o mesmo, porquanto, valores vigentes em nosso 

século XXI são tão atuais como o eram na Grécia Antiga. O Homem ocidental, em 

especial continua grego. O sentimento de moral e de moralidade pública 

impregnada nas obras do Estagirita e dos filósofos seus contemporâneos 

permanecem atuais como destinados a ter validade infinita, como se pode 

examinar:  

Mas evidentemente, como já dissemos, a felicidade também requer bens 
exteriores, pois é impossível ou na melhor das hipóteses não é fácil, 
praticar belas ações sem os instrumentos próprios. Em muitas ações 
usamos amigos e riquezas e poder político como instrumento, e há 
certas coisas cuja falta empana a felicidade 

 

boa estirpe, bons filhos, 
beleza, pois o homem de má aparência, ou mal nascido, ou só no 
mundo e sem filhos, tem poucas possibilidades de ser feliz, e tê-las-á 
ainda menores se seus filhos forem irremediavelmente maus ou se, 
tendo tido bons filhos e amigos, estes tiverem, morrido. Como dissemos, 
então, a felicidade parece requerer o complemento desta ventura, e é 
por isto que algumas pessoas identificam a felicidade com a  
boa sorte, embora outras a identifiquem com a excelência 
(ARISTÓTELES,1985, P.27).   

Beleza, bens materiais, amigos e bons filhos tudo isso continua 

vinculado ao estado da felicidade desejada por todos. Se qualquer um desses 

valores é atingido, a felicidade é diminuída e deve ser reparada por quem a 

diminuiu ao inflingir o sofrimento na alma daquele que foi atingido em sua alma. 

Como se vê a noção de dano moral possui caráter universal, válido em todos os 

tempos. Ao se imaginar a desfiguração sofrida em um acidente de trabalho, por 

uma cirurgia, ou ter dirigida contra si, palavras agressivas ou acusações 
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infundadas, é que se percebe que o dano moral ultrapassa o físico e atinge a alma 

do ser humano. Hoje deparamos com um número elevado de pessoas que não 

acreditam em alma, mas nem por isso poderiam deixar de ser sujeito ativo, ou 

passivo da relação causa e efeito do dano moral. Ter legitimidade em relação 

processual destinada a apurar o dano moral, porque os valores prejudicados são 

aqueles que constroem o mundo invisível do homem. Contudo, todos aceitam a 

sua existência e se sentem atingidos em seu âmago, quando atacados em seus 

valores morais.  

Cultuar os valores morais é significativo como oposição a um mundo 

materialista ou em demasia cientificista. Daí a importância da sua preservação 

como resposta aos apelos em favor da materialização do mundo e do homem.  

Moral, esse valor que deve ser preservado e reparado se atingido, é 

matéria de discussão para tantos séculos. Em texto de uma carta dirigida a 

determinada sociedade Einstein trata dos valores morais:  

Mas fazer desaparecer obstáculos não conduz automaticamente ao 
progresso moral da existência social e individual. Esta ação negativa 
exige, além   disso, uma vontade positiva para a organização moral da 
vida coletiva. Esta dupla ação, de extrema importância, arrancar as más 
raízes e implantar nova moral, constituirá a vida da humanidade. Aqui a 
ciência não poderá nos   libertar. Creio mesmo que o exagero da atitude 
ferozmente intelectual, severamente orientada para o concreto e o real, 
fruto de nossa educação, representa um perigo para os valores morais... 
Sem cultura moral, nenhuma saída para os homens. (EINSTEIN, 1981 
p. 25).   

Não é crível que um valor moral, atingido pelo dolo ou pela culpa 

contido em determinado ato ou fato, não seja reparável por meios materiais, 

compensatórios, tal é a relevância do seu significado para a vida coletiva. A 

resposta na órbita do direito penal não produziria o efeito esperado, especialmente 

em tempos de abolição de penas, quando o sistema penitenciário está a merecer 
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reforma profunda. Em um mundo que prestigia de modo tão especial a riqueza 

material, nada melhor que apenar o patrimônio daquele que causar o dano moral.  

A moralidade, pública ou privada, refere-se a valores estabelecidos por 

meio da educação e essa educação não é necessariamente formal. O contato 

com o mundo,   a reflexão sobre os fatos e as atitudes, com a comparação de 

resultados, promove o indivíduo à condição de compreender os aspectos mais 

comuns da moralidade. Aqueles que não exigem maior profundidade para a sua 

compreensão. Portanto, pode ser exigido de qualquer cidadão um comportamento 

moral em sintonia com o seu tempo, sem que ele seja filósofo, nem estudioso da 

Ética. Qualquer ser humano comum, tem consciência dessa moralidade. Dele 

pode ser exigido um comportamento delimitado segundo as circunstâncias em 

que os fatos e atos ocorrem ou são praticados. Outros atos morais só podem ser 

exigidos de certas pessoas que em razão de conhecimento específico devem se 

comportar da forma esperada, atendendo ao prescrito em seus códigos 

deontológicos.  

Na prática da moralidade há intersecções de várias morais que são 

produzidas com vistas a assegurar o respeito mútuo. A convivência estabelece 

normas que demarcam limites, tornando mais fácil a tolerância e a pacificação por 

meio do conhecimento das regras aceitas por todos. A credibilidade funciona 

como catalisador, sem ela as referências morais decairão.  

A experiência moral é compartilhada por todos os que vivem em 

sociedade. Porquanto todos os valores morais experimentam comparações, num 

confronto que permite a revelação e a criação de normas que revelam a condição 

moral do ser humano. Em trabalho organizado por Adauto Novaes, Gianotti diz:  
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É neste sentido que os direitos do homem, tais como em geral têm sido 
enunciados a partir do século XVIII, estipulam condições mínimas de 
exercício     da moralidade. Por certo, cada um não deixará de aferrar-se à 
sua moral; deve, entretanto, aprender a conviver com outras, reconhecer a 
unilateralidade de seu ponto de vista. E com isto está obedecendo a sua 
própria moral de uma maneira especialíssima, tomando os imperativos 
categóricos dela como um momento particular do exercício humano de 
julgar moralmente. (GIANOTTI. 1992. p.228- 229)    

O exercício da moralidade resulta em atitudes que não atingem de 

forma danosa a moral vigente, não causa dano à moral do outro. Portanto, a 

liberdade de expressão dos nossos pensamentos ou das nossas iniciativas é 

limitada. Inicialmente pela autocensura que filtra a possibilidade de ocorrência, se 

ultrapassada, a censura será da comunidade e, havendo repercussão na órbita do 

direito deverão ocorrer as conseqüências então esperadas.  

Não é preciso, como quer o mundo capitalista e materialista, que o 

dano moral sofrido produza prejuízo de ordem financeira ou outro de ordem 

patrimonial. A ofensa que causa danos de relevância ao mundo interior daquele 

contra quem foi dirigida merece a atenção do Poder Judiciário, em especial se o 

entendimento comum na sociedade é que o comportamento do causador da 

ofensa deve sofrer reparos.  

1.3 Âmbito Presencial da Moral   

A área de atuação da moralidade pública ou moralidade privada amplia-

se cada vez mais. Isso em razão das exigências do processo de civilização e 

desenvolvimento científicos e tecnológicos e, também, por exigência das 

populações, ampliadas em números, motivadas pelas conquistas decorrentes da 

educação e do Estado Democrático de Direito. Por isso a razão do dano moral 

adquirir relevância em nossos tempos, servindo a sua reparação como paradigma 
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no sentido de contribuir para o processo de civilização. Educando e estabelecendo 

novos valores, de modo a chamar a atenção para outra forma de riqueza, 

constituída de significação que promove a segurança das relações sociais e das 

relações negociais. Nestas últimas o clamor tem sido permanente, uma vez 

que a complexidade das operações referentes aos interesses econômicos 

promove a oportunidade de variadas circunstâncias, estas põem o ser humano 

em confronto com a sua consciência, podendo resultar das suas decisões ou das 

suas práticas resultados nocivos, atingindo a esfera moral de outras pessoas, 

caracterizando o evento qualificado de dano moral.  

A moralidade faz-se presente na formulação do Direito, qualquer que 

seja a compreensão que se tenha sobre ele. Ela sempre será levada em conta. 

Entretanto, não se confunde com o Direito. Sendo dois sistemas diferentes não 

podem ser comparados porém, não há como ignorar a presença da moral em 

certos conteúdos jurídicos. A falta da obrigatoriedade do cumprimento das normas 

morais não desmerece os rumos que elas podem oferecer, tornando-se, muitas 

vezes, regras de caráter geral. Estes orientam e acabam se tornando regras 

jurídicas quando verificadas a sua importância para o social. Certamente, não 

podemos ignorar que algumas normas morais possuem caráter de pronunciada 

transitoriedade, cuja vigência ou revogação ocorre sem que haja a interferência 

jurídica. Os resultados da atuação do Direito e da moral devem ser mensurados 

de forma diferente. Deve ser considerado que nem toda valoração moral influencia 

o Direito, em especial pelo fato da moral, às vezes pertencer a uma categoria de 

fenômenos individuais, sem repercussão no campo dos interesses coletivos. Ao 

contrário do Direito, que permeando todas as relações sociais, faz-se presente na 

vida de todas as pessoas que vivem em sociedade. Enfim, direito e moral 
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circundam a vida dos seres humanos e, embora atuando em suas respectivas       

áreas, não podemos ignorar que a moral seja capaz de marcar sua presença no 

mundo jurídico. O comum é buscarmos quando não o fundamento filosófico de 

uma norma jurídica, o seu fundamento moral, porém, nunca podem ser 

confundidos, quer por suas fontes, quer por seus objetivos e papéis que 

desempenham: 

O direito e a moral diferem consideravelmente quanto aos seus efeitos 
na vida      social. Visto que o direito é um fenômeno social, uma ordem 
integrada comum     que busca o monopólio da força, é sempre uma 
ordem para a criação da paz. Em certo sentido pode-se afirmar que o 
propósito do direito é a paz 

 

embora não passe de paz da prisão. A 
moral, por outro lado, é um fenômeno individual, podendo com a 
mesma facilidade arrastar os seres humanos ao conflito, por certo, 
podem constituir uma fonte de discórdia do tipo mais profundo, 
mais perigoso e menos controlável. (ROSS, 2000. p.90)   

A palavra moral pode despertar curiosidade, porquanto alguns pensam 

que ela é uma palavra de significado móvel. Pode ser enquadrada com vários 

significados, de modo a deixar em dúvida a sua compreensão nas diversas 

circunstâncias. Há um conteúdo de compreensão detectável de modo a ser 

compreendida no seu significado, havendo coincidência entre o que diz o emissor 

e o que compreende o receptor. De modo que, não se pode falar em vazio de 

significado, de tal modo que ao influenciar na formação da norma, a moral 

determina um valor coletivo a ser protegido pelo direito. Isso a torna um bem 

resguardável e passível de sofrer dano, o qual deve ser reparado se atingida em 

proporção considerada prejudicial ao titular. A reparação do dano moral retira o 

ser humano do plano exclusivamente material e são conduzidas para uma 

condição superior em que os valores são transportados para um plano acima da 

materialidade, passam a exigir do homem um comportamento compatível com a 

dimensão dos novos tempos, em que a moral se impõe como padrão exigível, 

considerando que o ser humano possui valores inerentes à sua condição. Estes 
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não podem permanecer sem proteção: os valores morais, os quais devem ser 

reparados se atingidos.   

O significado da existência humana está rodeado de valores 

múltiplos, que vão desde os bens materiais mínimos, à instrução e povoam a 

nossa imaginação, nossa forma de pensar e de agir. Diante disto outros valores 

são criados e incorporados ao nosso imaginário, moldando a nossa 

personalidade, influenciando o nosso modo de vida e a transgressão desses 

valores já sedimentados na existência cultural. São estes valores que passam a 

compor os valores de caráter às vezes universalizante e que passam a integrar 

um quadro de valores a ser respeitado.                
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CAPÍTULO II  

DO DANO  

Aspectos Históricos. Da Compreensão do Dano. Dano Material. Do Dano Moral.  

2.1 Aspectos Históricos  

Historicamente podemos verificar que a noção de dano nasceu com o 

dúplice entendimento de ordem material e moral. Sempre houve uma vinculação à 

idéia de prejuízo, quer fosse o dano provocado a um bem materializado, quer 

fosse o dano à pessoa, em seu físico. Daí a lei de Talião, que procurava reparar o 

sofrimento da vítima com a possibilidade de apenar o ofensor com o mesmo 

sofrimento 

 

olho, por olho. Dente, por dente 

 

era a vingança autorizada que 

funcionava como meio de punição e de reparação do dano sofrido.   

As transformações sociais e políticas é que tornaram as relações 

jurídicas mais protegidas pelo Estado. Demonstra evolução e tomada de 

consciência, fazendo com que o causador do dano material ou moral, venha 

contribuir de modo econômico ou financeiro para reparar o mal que causou a 

alguém ou ao seu patrimônio: 

Á medida que o Estado começa a intervir de maneira mais significativa 
na vida dos cidadãos, passa, outrossim, a punir, tendo em vista não 
somente o caráter de ofensa ao indivíduo, como também a perturbação 
da comunidade. Surge, então, a cisão entre delitos público, atos ilícitos 
considerados lesivos aos interesses da sociedade, cujas penas 
corpóreas ou pecuniárias não beneficiavam suas vítimas, e delitos 
privados, que acarretavam o pagamento de certa quantia de dinheiro ao 
que sofreu a violação... (CASILLO. 1984, p.34)   

Um Avanço considerável. Afinal, a intervenção do Poder 

Público nas relações privadas tem um significado protecionista do Estado em 
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seu estágio mais avançado. Regulando as relações privadas, protegendo 

interesses privados, mas com reflexos coletivos.  

Outros povos também conheceram a vingança privada como forma de 

reparar os danos sofridos. No Alcorão há passagens em que tal pena aparece com 

destaque. Mas, povos bárbaros chegaram a fixar valores para cada tipo de perda 

sofrida pela vítima.  

Em verdade, a idéia de pena face ao dano material ou à ofensa moral, 

ainda que não fosse assim entendida, uma vez que a questão da busca da culpa, 

como vontade de praticar o dano, ou da culpa objetiva representam momentos 

históricos mais distanciados. O certo é que todos os povos do mundo ocidental, 

ainda que de modo primário, sempre tiveram noção da responsabilidade civil. 

Mesmo sem o caráter jurídico dos nossos tempos e dos ordenamentos jurídicos 

modernos.  

A preocupação com o dano tornou-se maior com o advento da revolução 

industrial. A invenção de tantas máquinas e o despreparo de pessoal para operá-

las, foi motivo suficiente para surgirem as primeiras leis sobre infortunísticas do 

trabalho. Especialmente na Inglaterra e na Alemanha, enquanto na França de 1870 

surge a teoria do risco, modernizando a idéia de responsabilidade.  

No Brasil, o Código Civil de 1916 deu contornos à responsabilidade civil,   

antes prevista apenas para as estradas de ferro, por meio do Decreto Legislativo de  

1912.  

A Constituição Federal de cinco de outubro de 1988 deu passo 

fundamental para assegurar o ingresso de ações com vistas à reparação dos danos 

morais. Antes da Carta magna de 1988 a discussão permanecia sem grandes 

resultados práticos, manteve-se no campo da doutrina e com raras e corajosas 
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decisões de algum julgador mais ousado. Em edição do ano de 1977, a 

Enciclopédia Saraiva do Direito, ao tratar do assunto em seu verbete dano moral, 

traz o seguinte teor: 

Contam-se, já agora, às centenas, as obras de autores nacionais e 
estrangeiros que cogitam da questão.  

Inúmeros Códigos já lhe dão guarida em todo o mundo, inclusive os mais 
modernos, indigitados, dentre outros, o português de 1967(art.496, n.2) e o 
do império da Etiópia, de 1960, o qual em o nº3 de seu art.2.116 estabelece 
que: L´indemnité alluée em reparation du domanmage moral ne peut em 
aucun cãs être supérieure à Mille dollars éthopeiens .  

Em decorrência disso, parece que já se vão tornando velharias de museu e, 
por isso mesmo, superadas, muitas das objeções e críticas suscitadas até 
aqui,   contra a reparabilidade dos danos morais, também ditos 
extrapatrimoniais, como maneira de se exprimir de muitos autores.  

[...] Doutrinariamente, com efeito, adeptos da reparabilidade de um tal tipo de 
danos já se manifestaram, de maneira aberta e franca, inúmero magistrados e 
doutrinadores, dentre os quais, á vol d´oiseau, pode-se iam indigitar, um 
Orozimbo Nonato, Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira, R. Limonge 
França, Washigton de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, Paulo Dourado       
Gusmão, Antônio Chaves, Arnoldo Wald e outros mais, para não se tornar   
fastidiosa a enumeração (SILVA, v.22 p.275-276).   

A edição da Enciclopédia Saraiva do Direito utilizada em nossa pesquisa 

é do ano de 1977 e, como podemos ver, o dano moral é referência de coisa nova e 

motivo de discussões, apenas os autores ali nomeados e que já eram renomados 

juristas. Estes considerados de vanguarda defendiam a reparação do dano moral, já 

colocada em uso em outros países, estabelecendo novos conceitos.     

Em outro verbete da mesma Enciclopédia, encontramos:  

O problema da reparação dos danos morais, ainda hoje, é fonte da mais viva 
controvérsia entre os doutores. No Brasil, a matéria é de jure constituendo.          
Aliás, é tão largo o dissídio sobre a reparabilidade dos danos apatrimoniais 
que, entre nós, até sobre este último asserto muito se controverte, dizendo 
juristas da mais alta nomeada que a matéria é de jure constituto. Não iremos 
apreciar tal aspecto da questão aqui, posto que, deliberadamente, nos 
limitaremos ao        campo dos princípios, sem indagação do que se passa 
nos lindes do direito    positivo. Outrossim, tendo em vista os limites deste 
verbete, não nos        ocuparemos dos danos morais resultantes de culpa 
contratual, mas somente daqueles oriundos da simples culpa aquiliana  
(Idem, p..279).  
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A ausência de legislação que protegesse a inviolabilidade da honra e 

a timidez dos nossos Tribunais, limitados às questões de ordem criminal, sem 

repercussão de ordem prática, permitia o insulto gratuito e deseducado. Como se 

vê, a história do nosso direito demonstra a injustiça praticada contra aqueles que 

foram agredidos verbalmente ou sofreram danos materiais. Isso os fizeram sofrer 

sem que tenham tido a devida recompensa, uma vez que a opinião reinante era a 

de que não existia a possibilidade de reparar o dano moral, enquanto outros 

consideravam imoral a aplicação da sanção pecuniária ao causador do dano.  

A lesão jurídica provocada pelo dano moral é muito grave para que não 

haja o reconhecimento das suas conseqüências sobre o ser humano. Casos há em 

que o dano moral pode ser de maior gravidade do que o material. O atentado contra 

os valores morais ou o sofrimento decorrente do dano material pode ser tão funesto 

à vítima que a marca para sempre. Daí, o constituinte de 1988 haver agido com a 

inovação necessária, criando limites às condutas menos civilizadas, reconhecendo 

e estabelecendo garantias aos valores éticos e morais, os quais, atingidos, 

tornaram-se passíveis de indenização.  

2.2 Da Compreensão do Dano   

O objeto do estudo e pesquisa é o dano moral na relação de emprego, 

sem perder de vista a possibilidade de sua ocorrência antes da realização do 

contrato de trabalho, ou após a sua extinção. Entretanto, torna-se impossível 

chegar ao objeto sem que se detenha na compreensão preliminar do que seja o 

dano e o dano  material, vindo por último o dano moral, que na escala da ordem 

histórica e jurídica, vem por último. O mundo jurídico consagrou por derradeiro o 
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dano moral, acompanhando os passos lentos da civilização. Essa demorou em 

compreender o bem jurídico e reparável economicamente, que são os valores 

humanos, internos, culturais e espirituais.  

Dentre os diversos conceitos de danos encontrados um se destaca 

por sua objetividade e clareza, circunscrevendo o seu território de modo a 

satisfazer à compreensão do pesquisador.  

A verdade é que uma conceituação mais adequada aos nossos dias 
exige que o dano seja entendido como o resultado da ofensa feita por 
terceiro a um direito, patrimonial ou não, que confere ao ofendido, 
como conseqüência, a pretensão a uma indenização. Esta 
abrangência do conceito de dano toma 
maior importância, se a lesão é contra a pessoa humana, exigindo 
uma correspondente compensação.  

Para que haja a ofensa, basta que o direito titulado seja violado. Não 
se admite a existência de uma proteção jurídica apenas em tese. 
Esta deve ser eficaz, e, evidentemente, não se poderá pretender que 
esta eficácia da proteção seja concebida em um reconhecimento 
simplesmente declaratório. 
Por um lado, aquele que sofreu a ofensa deve ser compensado 
independentemente daqueles casos onde a ofensa acarreta uma 
reação social, como no Direito Penal, recebendo uma efetiva 
reparação pelo dano suportado.  

Também o que violou direito de terceiro, o que ofendeu e com a 
ofensa acarretou dano, deve arcar com as conseqüências do seu ato 
antijurídico (CASILLO. 1987.p. 50-51).    

A precisão do conceito não deixa dúvidas, estabelece o contorno das 

atitudes e aponta os sujeitos da relação: ofendido e ofensor. O Código Civil 

Brasileiro e as demais leis que manifestam sobre o problema, agiram 

corretamente, deixando para o doutrinador e para a jurisprudência, a preocupação 

com o conceito de dano, limitando-se a fixar conseqüências para aqueles que 

tenha a atitude causadora da ofensa,    como pode ser conferido no art. 159 do 

mencionado Código. 
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O dano está vinculado estritamente à formatação da responsabilidade 

civil. Torna-se impossível desvincular uma concepção da outra. Não há como falar 

em responsabilidade civil sem que haja a ocorrência do dano, ou pelo menos a 

sua suposição. Isto é o que move alguém a provocar o Poder Judiciário em busca 

de guarida, procurando um ressarcimento. É a idéia do dano, o sentir-se vítima, o 

sofrer o dano é que leva alguém a buscar a responsabilidade civil: 

Carnelutti, segundo Aguiar Dias, define o dano como sendo lesão de 
interesse. Mas explica que o direito não se insurge contra toda e qualquer 
lesão de interesse, mas somente contra a que, de acordo com a ordem 
jurídica, deva    ser evitada ou reparada, isto é, contra o dano antijurídico. 
(Apud. SOUZA, 2000,p.149).   

O dano, portanto, para ser reparado, deve estar compreendido no 

ordenamento jurídico, não basta a mera alegação da sua ocorrência. Necessário 

se faz que o bom senso prevaleça, evitando caracterizar de dano qualquer gesto 

insignificante. É preciso que a ofensa esteja entre aquelas que a 

sociedade rejeite como um 

comportamento indesejável e que o ordenamento jurídico acolha como uma 

violação de um bem material ou moral.  

2.3 Do Dano Material   

O dano material, como o próprio nome está a indicar, diz sobre os bens 

materiais e patrimoniais que podem ser objeto do direito. Inclusive nesta lista o 

próprio corpo humano que, mutilado, deverá ser compensado o seu titular com a 

indenização compatível, sem prejuízo da reparação moral, face ao sofrimento 

causado àquele ser humano. 
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Como se vê os danos exclusivamente materiais decorrem de fatos 

humanos, comissivos ou omissivos. Estes advindos da iniciativa do ofensor ou 

ainda daqueles a   ele vinculados, praticando atos nocivos ao patrimônio de terceiro, 

por culpa in vigilando, ou culpa in eligendo. No caso, só é atingido tão 

 
somente 

direitos de ordem material, não ultrapassando aquele limite. Nesses casos o dano é 

de ordem física, não se cogitando de outra realidade.  

Para Fischer, em sua concepção jurídica de dano, entende que: 

...embora partindo da mesma concepção fundamental, é delimitada pela 
condição de pena ou de dever de indenizar, e vem a ser o prejuízo 
sofrido pelo sujeito em conseqüências da violação destes por fato 
alheio (Dias. 1979. p.395).   

Para José de Aguiar Dias a noção de dano está explicada pela idéia 

de prejuízo, adotando a definição de Fischer, por ser mais completa e admitir o 

dano não material como possível de causar prejuízo. Em defesa do seu 

entendimento afirma: 

[...] Como, para nós, é possível, como insinuamos, exigir-se que a 
noção de dano se restrinja à idéia de prejuízo, isto é, o resultado da 
lesão, só por isso se mostra mais adequada do que a de Carnelutti. A 
definição de Fischer, que considera o dano nas suas duas acepções: a) 
a vulgar, de prejuízo que alguém sofre, na sua alma, no seu corpo ou 
seus bens, sem a indagação de quem seja o autor da lesão de que 
resulta; b) a jurídica, que, embora partindo da mesma concepção 
fundamental, é delimitada pela sua condição de pena ou 
de dever de indenizar, e vem a ser o prejuízo sofrido pelo sujeito de 
direitos              em conseqüências da violação destes por fato alheio. 
Assim, a lesão que o indivíduo faz a si mesmo produz dano, em sentido 
vulgar. Mas tal dano não interessa ao direito (DIAS, 1979 p.396-397).   

Desse modo, o dano que se torna objeto da responsabilidade civil é 

aquele que é capaz de gerar a obrigação de indenizar. Para isso exige-se que o 

prejuízo seja certo.  

Na relação de trabalho temos que o acidente do trabalho é visto como 

causador do dano material. A formulação do conceito legal não considerou o dano 

moral sofrido pelo trabalhador, despreza-o. Aumenta dessa forma o prejuízo do 



 

31

 
empregado acidentado, que recebe reparos previdenciários, em valores fixados 

previamente, quando em verdade o sofrimento imaterial possui maior limiar, 

causando distúrbios por vezes inconsoláveis.   

A compreensão da materialização do dano material no infortúnio 

trabalhista remete ao entendimento da desumanização do homem. O qual tornou-

se incapaz de examinar outros valores, senão aqueles de natureza patrimonial ou 

de natureza econômica, sem que o sofrimento moral encontrasse amparo na lei que 

trata do   acidente do trabalho.  

A lei 6.367/76 conceitua o acidente de trabalho, identificando as    

circunstâncias em que pode ocorrer e as suas conseqüências, para que fique                  

caracterizado como infortúnio laboral, especificamente em seu art. 2º diz a Lei: 

Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte, ou perda, ou redução permanente ou temporária da 
capacidade para o trabalho.   

Em comentário, Daibert complementa: 

A conseqüência do acidente deve, então, atingir a integridade física, isto 
é, provocar lesão corporal, da qual pode resultar ou não a morte do 
trabalhador.  

Outra conseqüência, prevista no texto, e integrante deste segundo 
elemento do acidente do trabalho, é a perturbação funcional, isto é, 
atingir a saúde do trabalhador de tal modo que o impeça de trabalhar 
(DAIBERT, 1978. p.434-435)   

A Lei 8.213/91 que dispõe sobre os planos de benefícios da 

previdência Social, em seu art. 19 define acidente do trabalho, sem alterar o 

sentido básico estabelecido na Lei 6367/76: 

Art. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos 
no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que   cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  
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O conceito, de ordem doutrinária, do acidente do trabalho manteve o 

entendimento estabelecido na lei, sem maior criatividade quanto à repercussão do 

dano material na esfera do sofrimento de ordem moral. Não diferindo do conceito de 

acidente, senão em razão da expressão do trabalho , anunciando o local em que o 

acidente ocorreu. Ou a vítima do acidente estava trabalhando, ou estava à 

disposição do empregador implicando em conseqüências impostas na Lei 

específica.  

Daíbert, citando Marestaing, diz:  

Segundo Marestaing, in José Martins Catharino, obr. Cit, acidente é a 
lesão corporal ou psíquica resultante de ação fortuita, súbita e violenta de 
uma     causa exterior, ou de esforço concentrado do próprio lesado.  

Uma expressão muito comum é infortúnio do trabalho, a qual para alguns, 
é o gênero de que espécies são o acidente do trabalho e a doença do 
trabalho, porém ambas têm em comum o trabalho (Dailbert, 1978. p.431).   

Tanto assim que Cesarino Júnior nos oferece esta definição:  

Infortúnio do trabalho é o evento casual, nocivo para a capacidade 
laborativa e relacionado com o trabalho subordinado prestado à 
empresa (idem. p.431).   

O dano Material é o dano patrimonial e não podemos nos limitar aí, ao 

dano em bem de propriedade do empregado ou do empregador. Esse tipo de 

dano pode ocorrer na pessoa de um ou do outro, quando sofrem em sua carne 

as conseqüências do dano material do seu corpo, ou em parte de sua 

propriedade. Assim, quando perdendo parte do seu ser material, diminuindo a 

sua capacidade, ou anulando-a, o causador provocou um dano material, 

diminuiu a capacidade física da vítima. Tornando-a incapacitada para o trabalho, 
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ou reduzindo parcialmente a sua capacidade laborativa, o que implica em perda 

de produção. Claro que há aí um dano moral.  

São danos isolados, mas cumuláveis em ação própria, capaz de 

abreviar o tempo destinado à solução do caso, uma vez que sendo as mesmas 

partes e o mesmo fato, os danos são causados ao mesmo tempo e pela mesma 

razão, mas com alvos diferenciados. Enquanto o dano material repercute na dor 

física, na perda ou afetação de parte do corpo, o dano moral atinge outro alvo, 

aquele que não é visível. Todavia é compreendido por introspecção, uma vez que 

todo ser humano é capaz de imaginar o drama humano, pois as experiências nos 

conduzem a perceber os dramas alheios. Desta forma capacita a julgar e a 

dimensionar o sofrimento daquele que foi atingido por esse tipo de dano. O dano 

material sempre vem acompanhado do dano moral, podendo ser a recíproca 

verdadeira, mas os dois podem vir isoladamente. Entretanto, a ação cabível para 

a apuração de ambos os danos deve conter em pedidos acumulados, evitando a 

repetição de ações.  

2.4 Do Dano Moral   

A compreensão do dano moral deve ser abrigada inicialmente na 

concepção de dano, depois, na compreensão da razão e da sensibilidade 

pertencentes à condição do homem, examinada a sua condição ético-social, 

constatando a sua dimensão. O ato ou a omissão que repercute, ofendendo a 

moral vigente, a condição pessoal, colocando o ser humano em situação de 

vexame, em sentimento de humilhação ou de constrangimento, certamente, 

causará dano de natureza moral. Atingindo o universo psíquico da vítima, ferindo o 
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que há de sagrado no seu mundo particular e interior, merecendo a repulsa da 

sociedade.  

O Dano Moral deve ser compreendido, então, como um prejuízo a um 

bem imaterial. Este deve ser reparado de modo material, portanto com um valor 

econômico, o qual deve ser objeto de exame pelo aplicador da lei.  

Em sua conceituação doutrinária temos o dano moral compreendido sem 

divergência. Dado a tipologia do bem atingido, com ressalvas para aqueles que 

entendem não ser possível o ressarcimento do dano que não seja material, 

entendimento ultrapassado, que não encontra guarida na moderna concepção 

sobre o dano, como podemos sentir no conceito doutrinário do dano moral:  

[...] podemos conceituar dano moral como o efeito ou resultado de uma 
lesão que repercute em forma de reação psicológica.  

Por isso, diz-se que é dano moral tanto a dor física como a dor moral 
experimentada pelo indivíduo.  

Como configurar o dano moral.  

Tiramos de algumas decisões mais significativas os principais elementos     
capazes de demonstrar de que forma o dano repercute no indivíduo. 
Leia-se:  

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre 
ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade 
ético-social. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual 
distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada 
sensibilidade.  

Quando resulte o ilícito de ato [...] em que a carga de repercussão nas   
relações psíquicas, nos sentimentos e na tranqüilidade se reflita como 
decorrência da repulsa ao ato intencional do autor do crime [...]  

Todo o mal causado ao ideal das pessoas, resultando em mal-estar, 
desgosto, aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui 
causa eficiente   para a obrigação de reparar o dano moral.  

Mas é fundamental conhecer os limites para essa configuração, o que 
nos é dito com muita propriedade por acórdão do eminente 
Desembargador Sérgio Cavaliere Filho, da 2ª Câmara Cível de Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro, diz ele:  

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 
vexame, sofrimento ou humilhação, que, fugindo à normalidade, interfira 
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 
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aflições e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação, ou sensibilidade exacerbada estão fora 
da órbita do dano moral. Porquanto, além de fazerem parte da 
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e 
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 
aborrecimentos. (DIAS. p.24).   

Apesar de já se encontrar assentada e sem maiores turbulências a 

aceitação da reparação do dano moral, é necessário, pelo rigor científico, fazer 

referência à oposição a esse entendimento. Há aqueles que se recusam a aceitar 

a possibilidade de reparação desse tipo de dano, sob a alegação de ser imoral a 

reparação da dor ou do sofrimento com a atribuição de valores econômicos, como 

podemos ver a seguir:  

Segundo vários juristas, é até escandaloso o revolvimento da afeição em 
juízo, isso é inevitável quando se cuida de danos morais. Argumentam 
eles a imprecisão de um lugar certo e determinado para perdas e danos, 
quando míngua o patrimônio ( DO VALE.1996.p.58).   

De outro lado, há os que entendem a inevitabilidade do arbítrio judicial:  

Mas as argumentações contrárias aos danos morais vão mais além: entre 
as muitas, destacam-se a alegação da inexistência de um efeito penoso e    
durável, a indeterminação de um número de pessoas lesadas a    
impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro, a imoralidade de ser 
compensada a dor pelo dinheiro, o ilimitado poder atribuído ao juiz, etc.  

[...] Há os que alegam que, se há indenização para a dor, deveria haver a 
indenização para o prazer (op. cit. 58).   

Os que assim pensam não compreendem que o prazer já é em si uma 

recompensa. Remunera-lo seria duplicidade de pagamento a que o seu causador 

não está obrigado, não haveria, então, senão liberalidade.  
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Não há solidez lógica nos argumentos daqueles contrários à reparação 

do dano moral. No tocante à sua duração, o sofrimento moral pode ser tão 

duradouro quanto o dano físico ou material, a menor ou maior duração será de 

acordo com a natureza do evento danoso, medido pelo senso comum. Não há 

como subsistir à pretensão dos que combatem a reparação do dano moral. Atribuir 

a incerteza da existência do dano moral, porque não pode ser exibido, na maioria 

das vezes, como motivo impeditivo da sua reparação é ignorar todo o patrimônio 

cultural acumulado ao longo da formação da vida social, desprezando o 

entendimento de que somente uma é a causa do dano, seja moral ou material 

(idem).  

Dano moral, enfim, podemos conceituar, como o sofrimento causado 

pela agressão ao patrimônio imaterial. Constituído pelo conjunto de valores 

morais, humanos, culturais, religiosos, que são violados diretamente por atos ou 

palavras, ou pode ser a seqüência do dano material.  

O dano moral esta estritamente ligado ao mundo interior do ser humano 

e provoca lesão de ordem psicológica. Na contemporaneidade, a possibilidade de 

sua ocorrência é ampliada em razão do maior entrelaçamento de interesses, 

nascidos das transformações econômicas e sociais, emergentes da nova 

economia e da ampliação dos direitos individuais e da valorização do ser humano. 

Motivada pela renovação dos direitos humanos, sempre preocupados em 

estabelecer um padrão mínimo de referência para a dignidade humana.  

Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e deveres, tanto 
jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, freqüentes e 
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos 
psicológicos, que em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e 
danos de monta. Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de 
indenizar, não será suficiente ao   ofendido demonstrar sua dor. Somente 
ocorrerá a responsabilidade civil se reunirem todos os seus elementos 
essenciais: dano, ilicitude e nexo de causalidade.  
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[...] a reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, 
alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e 
que os tribunais possam tomar a sério. (Theodoro Júnior. p.6-7)   

A lesão jurídica causada pelo dano moral deve ser de modo a causar 

necessidade da sua reparação. Não será qualquer atitude, involuntária ou 

desejada que pode provocar a lesão que enseja o dano, como o dever de 

indenizar ou de ser reparado. O que se procura evitar é que o abuso e o 

oportunismo se tornem  freqüentes, colocando em risco as relações sociais e 

econômicas, desestabilizando-as, e provocando excessos muitas vezes 

irreparáveis.  
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CAPÍTULO III  

REFERENCIAS NORMATIVAS AO DANO MORAL  

Referências legais. A matéria Constitucional. A Responsabilidade 

Fixada pelo Código Civil.  

3.1 Referências Legais   

Em sua tese de Doutorado Maria Francisca Carneiro nos apresenta um 

quadro resumo de toda a matéria legal aplicável ao dano moral no Brasil. A 

relação é extensa, demonstrando uma variedade normativa compatível com uma 

preocupação em apresentar soluções para os diversos casos que venham a 

surgir. Denuncia de modo visível a necessidade de aperfeiçoamento do sistema 

jurídico em torno da matéria. O dano moral deve ser caracterizado por uma 

tipologia. Sua variação consiste na menor ou na maior intensidade da sua 

repercussão em relação à pessoa da vítima, levando em conta os efeitos em seu 

meio social e aspectos qualitativos, quando são observadas as condições das 

partes: 

a) Código Civil : 

-    art. 76, sobre o interesse moral que autoriza a propositiva da ação e, 
no parágrafo único, a legitimidade das partes; 

-     art. 159, sobre a violação do direito e a obrigação de reparar; 
- art. 1538, sobre os lucros cessantes, multa no grau médio da pena 

criminal; no parágrafo primeiro sobre a duplicação da pena, usando 
agravada pelo aleijão ou deformidade e, no parágrafo segundo, 
sobre a equidade do dote no caso da mulher solteira; 

- art. 1543, que a estimativa do valor do bem não tenha o preço 
ordinário sobrepujado pelo preço afetivo; 

- art. 1542, sobre o arbitramento judicial da indenização; 
- art. 1553, sobre a fixação da indenização por arbitramento. 
b) Leis esparsas : 
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- 5250, de 09 de fevereiro de 1967, assegura a liberdade de 

pensamento,   e, ao mesmo tempo, o direito à integridade moral; 
- 4737, de 15 de julho de 1965, dispõe sobre o Código Eleitoral e, nos 

parágrafos primeiro e segundo, prevê a ação por danos morais;  

- 4117, de 27 de agosto de 1962, sobre telecomunicações, prevendo 
a reparação por danos morais; 

- 5988, de 14 de dezembro de 1973, regulamenta os direitos autorais e 
alude aos danos morais; 

- 8078, de 11 de setembro de 1990, estatui a defesa do consumidor, 
tratando, no art. 6º, VI e VII da reparação dos danos morais; 

- 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assegurando, no art. 17 c.c art.201, V, VIII e IX, o direito à 
integridade física e moral; 

c) Constituição Federal:  

- art.5º, incisos V e X, ao tratar da obrigatoriedade da reparação dos 
danos imateriais; 

d) Superior Tribunal Federal: 
- Súmula 37, dispondo sobre a obrigatoriedade da cumulação dos 

danos morais e materiais, aquele é oriundo deste. 
e) Código Penal: 
- art. 49, #1º e também art. 69, sobre a multa diária; 
- art. 59, sobre a dosimetria da pena. 
f) Código de Processo Civil: 
- art. 420 e seguintes sobre a prova pericial. 
(CARNEIRO, 1998 p.83)   

O volume de normas confirma que o tema é atraente, despertando a 

atenção de todos. Afinal, o alvo do dano moral é a mais parte  significante do ser 

humano, refere-se ao seu mundo interior aos seus valores protegidos 

constitucionalmente. O assunto exige um novo estudo, de tal modo que a 

linguagem a ser usada seja mais precisa em satisfazer os interesses sociais. Em 

especial, quanto a dar mais exatidão a fixação de valores reparadores dos danos, 

para evitar os exageros de alguns pedidos e de algumas condenações, o que não 

significa que o arbitramento deixe de ser usado como princípio, considerando o 

livre arbítrio do julgador, o qual não poderá perder o bom senso, mas, ao contrário, 

terá facilitado o seu trabalho.  

3.2 A Matéria Constitucional  
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A Constituição Federal datada de cinco de outubro de 1988 pôs fim à 

discussão sobre a responsabilidade civil por danos morais, encerrando um capítulo 

de longas discussões sobre a matéria. Embora a previsão se fizesse presente na 

legislação    comum, havia motivo para prolongar o debate, uma vez que a ausência 

da expressão dano moral permitia alimentar aquela situação, no que pese, em 

nosso entendimento, existir norma, possibilitando a reparação do dano moral 

desde aquela época. A Constituição ao fixar essa garantia, não precisou 

estabelecer parâmetros, certo que a legislação ordinária cuidaria dessa tarefa, já 

que o Código Civil já se encarregara dessa tarefa.  

Em seu art. 1º, inciso III, a Carta Magna estabelece que um dos 

fundamentos da nação é a dignidade humana. Desse modo, coloca em primeiro 

plano a dignidade humana, valorizando a condição do ser humano frente à ofensa 

de ordem imaterial que a atingisse.  

É, entretanto, no art. 5º da Constituição Federal, mais precisamente em 

seus incisos V e X, além do art. 7º, inciso XXVIII, que vamos encontrar 

resguardado de forma a não deixar dúvida, a garantia da reparação do dano 

moral. Citamos os referidos incisos: 

Art. 5º, V. 
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou a imagem ;  

Art. 5º, X 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação ;  

Art. 7º, XXVIII 

seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir 
a indenização a que este está obrigado. Quando incorrer em dolo ou 
culpa (CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ed. Ridel. 2001).   

A constitucionalização do direito é o que temos assistido como 

resultado da democratização do país. Saindo de longo período ditatorial, 
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preocupou-se em assegurar maiores garantias ao exercício de direitos, antes 

estabelecidos em normas comuns. A certeza de maior poder contido na norma 

constitucional empolga a luta pela sua efetivação. O temor e a desconfiança 

gerados em momentos não democráticos justificou a preocupação. A iniciativa do 

legislador Constituinte robusteceu o significado da proteção buscada pelo 

trabalhador, uma vez que maiores garantias eram oferecidas para o exercício do 

seu labor. O efeito de ordem psicológico ampliou a busca por créditos decorrentes 

dos acidentes de trabalho, ampliando o cuidado dos empregadores no 

oferecimento de mais equipamentos de segurança aos seus empregados. 

As conseqüências de ordem econômica determinaram o zelo com que passaram 

a investir em equipamentos de proteção.  

A indenização em razão do acidente de trabalho sai da órbita 

exclusivamente previdenciária, para o campo da responsabilidade civil. 

Inaugurando um novo instante na relação jurídica trabalhista, com fundamento na 

legislação civil. O Direito Civil retoma o seu grau de importância ao ser premiado 

com a valorização que lhe oferece a norma constitucional, fixando-lhe novo status, 

o de sair da proteção do patrimônio privado.  Isso para oferecer segurança no 

campo do social, passando a integrar o conjunto de normas voltadas para a 

proteção do trabalhador, antecipando o espírito social do Código Civil que entrará 

em vigência em janeiro de 2003. Passa a vigorar ao lado da legislação 

previdenciária e da CLT, como instrumento de justiça social. A Constituição passa 

a reconhecer que o trabalhador atingido pela infortunística do trabalho e, 

igualmente seus familiares, também sentem dores em suas almas, às vezes mais 

doídas do que a dor física. O dano moral, em razão de acidente do trabalho passa 

a ser visto sob triplo aspecto: O previdenciário, a reparação civil pelo empregador 
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em razão do dano material e também pelo dano moral. Sob análise, ainda, o texto 

constitucional é citado: 

[...] O direito à vida privada, mencionado no inciso X do mesmo artigo, por 
sua vez, é o direito à vida interior, a face íntima da vida exterior. E a 
intimidade,  como diz RENÉ ARIEL DOTTI, é a esfera secreta do 
indivíduo na qual este  tem o poder legal de evitar os demais . Aí estão o 
modo de vida doméstico, as relações familiares e afetivas em geral, fatos, 
hábitos, pensamentos, segredos, origens e planos do indivíduo, como nos 
explica JOSÉ AFONSO DA SILVA.  

Em relação a essa intimidade, só o titular do direito tem o poder de 
disposição, se, como e quando desejar.  

A violação desses dois direitos ocorre, mais freqüentemente, conforme   
PIERRE KAYSER, por duas formas: a divulgação, ou seja, o fato de levar 
ao conhecimento do público, ou a pelo menos de um número 
indeterminado de pessoas, os eventos relevantes da vida pessoal e 
familiar, e a investigação,    isto é, a pesquisa de acontecimentos 
referentes à vida pessoal e familiar.   (DIAS. 1998.p.26).   

Esse dano moral está vinculado à outra situação que não é aquela 

resultante do acidente de trabalho, porém, dá a idéia da dimensão da sua 

ocorrência. Em continuidade vê-se que o inciso XXVIII do art. 7º da Constituição 

não estabelece grau de culpa do empregador. A sua participação por ação ou 

omissão será pesada segundo a extensão do dano, o que contribuirá para 

avaliação da reparação. Pelo teor do artigo não cabe discussão sobre 

concorrência de culpa: ou o empregador é culpado e deve responder por isso, ou 

o empregado, desobedecendo a normas e instruções ou imperito, será o culpado 

pelo dano que vier a sofrer, sem ônus adicionais para o empregador. Este zeloso, 

atendeu a todas as exigências normativas, fornecendo os meios para a execução 

segura do trabalho. Por essa razão, aquele empregador que descuida das 

providências e cuidados a que está obrigado a cumprir não poderá ficar sem 

sofrer a devida sanção:  

Já proclamava PEDRO LESSA, na Ap. Cível nº3585 (Revista Forense 

27-202): 
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Não indenizar o dano moral é deixar sem sanção um direito, ou uma 
série de direitos. A indenização, por menor e mais insuficiente que seja 
é a única sanção para os casos em que se perdem ou se têm lesados a 
honra, a liberdade, a amizade, a afeição e outros bens morais, mais 
valiosos que os econômicos (GOMES, 1998,p.34).   

A garantia constitucional oferecida ao trabalhador vítima de acidente de 

trabalho, para a percepção de indenização em razão do dano moral, tal qual o 

dano moral sem acidente, exige a configuração do dano. Isto é, não basta simples 

evento, sem maior importância para caracterizar a ofensa indenizável. Assim, 

como simples palavras mais ríspidas e sem repercussão social, ou negocial, não 

pode gerar o direito à indenização. No caso de acidente do trabalho é preciso que 

a ocorrência seja capaz de afetar o mundo interior do trabalhador, seja capaz de 

provocar-lhe sofrimento não visível. Um simples corte em um dedo, não 

implicando em mutilação, sem maiores conseqüências, sem afetar a vida, o ritmo 

ou o estado d alma do empregado, não pode propiciar ganhos indevidos, o que 

caracterizaria enriquecimento ilícito.  

O dano moral, face o acidente de trabalho, que pode ser objeto de 

indenização é aquele que provoca a desarmonia no ser atingido, maculando a sua 

incolumidade física, expondo-o ao sofrimento temporário ou definitivo, segundo a 

lesão sofrida. Diminuindo a sua capacidade laboral ou convívio social, muitas 

vezes marcando-o de modo cruel, quando não, a perda da vida. Nesse caso a 

dor moral será sofrida pela família.  

A reparação do dano pela previdência é de outra natureza e, o 

empregador, por ela também responderá se não cumpriu a legislação 

previdenciária.  

A Magna Carta de 1988 é rica em matéria de direitos fundamentais e 

em relação ao dano moral resultante de acidente do trabalho deixa claro que se 
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trata de responsabilidade civil, regulada pelo CC. Sem questionar o tipo de culpa 

do empregador. Com isso a jurisprudência, antes, tão exigente quanto ao grau da 

culpa, termina por abolir aquele estorvo, reconhecendo que é dispensável aquela 

exigência. Aliás, autores há, que comentam a novidade com merecido destaque:  

Em alguns dispositivos, a Carta de 1988 teve a nítida 
preocupação de prever a responsabilidade civil não só pelo dano 
moral. Assim, por exemplo, ao assegurar a indenização nos 
casos de violação à imagem da pessoa ou à sua vida privada(art. 
5º, V e X), o texto constitucional assegura, de forma expressa o 
direito tanto à reparação material como do dano moral, isto, a 
meu ver, servirá como contribuição para fazer cessar a 
resistência que ainda se registrava em alguns setores da 
jurisprudência ao cabimento da reparação econômica ao dano 
extra-patrimonial. De fato, há hoje um consenso doutrinário de 
que inexiste razão para continuar insistindo na tese ultrapassada 
de que só a lesão diretamente patrimonial enseja a 
responsabilidade civil. O posicionamento da nova Constituição 
veio reforçar esse entendimento (Theodoro Júnior. 1989.p.7).   

Desse modo, a culpa do empregador continua sendo objetiva, porém, a 

existência de culpa em qualquer grau acarretar-lhe-á responsabilidade civil pelo 

dano, só ficando isento diante da ausência absoluta da culpa, caso contrário, será 

devedor da reparação do dano, em valores econômicos, os quais poderão ser 

repassados para os herdeiros que venham a suceder o empregado vítima fatal do 

acidente do trabalho, ou que não teve a oportunidade de ver transitado em julgado 

a sentença que lhe foi favorável.  

3.3 A responsabilidade fixada pelo Código Civil   

Fundamentação legal da reparabilidade do dano moral é a mesma de 

qualquer dano, o artigo 159 do nosso Código Civil: Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo 

a outrem, fica obrigado a reparar o dano . 
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 A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulavam-se 

pelo disposto no Código de 1916 pelos  arts. 1518 à 1532 e 1377 à 1553, e 186, 

927/943 do  novo Código Civil.  

A reparação do dano moral é de natureza civil, por essa razão não se 

poderia buscar outra fonte de direito, que não fosse o Código Civil. Embora este 

seja datado de 1916, trouxe em si a projeção de realidade jurídica que se 

prolongou no tempo, garantindo a reparação do dano moral, sem que dele tenha 

falado explicitamente, mas referindo-se a prejuízo, sem limita-los à condição da 

ordem material.  

O artigo 159 do Código Civil é repetido pelo artigo 186 do Código Civil 

de 2002 e serve de fundamento complementar ao dispositivo constitucional, 

embora anterior à prescrição contida na Magna Carta, pois impõe o dever de 

indenizar pelo que causar qualquer tipo de prejuízo, não importando a sua 

natureza. Necessária a utilização do Código Civil no deslinde da questão, pois 

sendo o Direito do Trabalho direcionado às questões de natureza essencialmente 

laboriais, cuida das obrigações lícitas pactuadas no contrato de trabalho. É correto 

que se aplique a legislação civil na busca de uma solução. Embora o Direito Civil 

cuide de outra dimensão do direito. Embora decorrente da relação trabalhista, sua 

natureza é civil, por se enquadrar no campo da responsabilidade civil, daí 

necessitar buscar naquele Código o amparo que resguardará a sua pretensão em 

ser indenizado. Aliás, o teor do inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição 

deixa claro esse entendimento, remetendo a matéria para o âmbito da 

legislação ordinária, com a justa compreensão da sua importância.  

A responsabilidade dos danos morais causados em razão do acidente do 

trabalho também está fundada na culpa. Quer no sentido stricto, quer no sentido 
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lato, porquanto o acidente pode ter causas que ultrapassam os limites da 

negligência, imperícia ou da imprudência.  

Ampliando a segurança quanto à certeza jurídica da reparação do dano 

moral, temos o art. 76 do Código Civil: Para propor, ou contestar uma ação, é 

necessário ter legítimo interesse econômico ou moral .  

A jurisprudência acolhe esse entendimento, oferecendo guarida à 

pretensão da reparação do dano, se fundamentada em fato típico:  

O direito brasileiro autoriza a reparação do dano moral, como se vê do art. 
76   do CC. Embora desperte controvérsia sua admissão, poderosa 
corrente doutrinária e jurisprudencial a defende, com prestigiosa 
argumentação 

 

TJRJ- 1ª G.C.-Rel. Dês. Costa e Silva 

 

j.21.10.81- RT 
559/81  (MATIELO, p.199).   

A decisão é anterior à Constituição Federal de 1988, entretanto, foi 

calcada   no art. 76 do CC, vigente naquela data, Foi acertada e sua ousadia foi 

apenas no sentido de aplicar a lei à disposição do julgador.  

Preenchidos os imperativos da lei, emerge a responsabilidade civil, cujo 
efeito    é dar origem à obrigação de reparar consubstanciada nos danos 
emergentes e dos lucros cessantes, definidos, respectivamente, como o 
que se perdeu efetivamente e o que se deixou razoavelmente de auferir 
como decorrência do evento lesivo (idem, p.70).   

A lei de imprensa também cuida do dano moral, mas essa matéria não 

interessa ao direito do trabalho uma vez que a ofensa não se dá entre os 

pactuantes do contrato de emprego. O empregador pode controlar as 

manifestações escritas ou transmitidas por seus empregados e responderá pelos 

danos morais por culpa in eligendo. Essa já prevista no Código Civil e o 

entendimento geral é que tanto o autor da matéria quanto o órgão de imprensa 

poderão figurar no pólo passivo da ação com vistas à reparação dos danos. 
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A lei 9.029/95 estabelece proibições a determinadas exigências do 

empregador para que o contrato de trabalho se efetive ou tenha continuidade. A 

prática discriminatória, selecionando candidatos em razão da boa aparência, cor, 

religião, sexo, ou exigindo esterilização ou controle da natalidade, constituem 

atitudes danosas à saúde física ou psicológica do trabalhador e por essa razão 

sujeitas a indenização por danos morais.  

 A CLT, embora anterior às discussões mais recentes sobre dano moral 

na relação trabalhista, traz em seus artigos 482 e 483 previsões acerca deste, 

possibilita a rescisão do contrato de emprego por justa causa, quer pelo 

empregador, quer pelo empregado. Então, o dano moral está previsto desde a 

edição da CLT, apesar de não haver a previsão legal para a sua reparação, de 

modo a satisfazer e compensar o sofrimento causado à parte inocente.  

Com vigência da Constituição Federal, editada em outubro de 1988, 

passamos a ter um instrumento jurídico que afirma a possibilidade da reparação 

do dano moral. Deixa de lado as especulações sobre a possibilidade jurídica da 

sua ocorrência, antes, entendida como mero exercício intelectual, mas, sem 

atribuição prática de resultados esperados.  

A indenização resultante da provocação do dano moral tem a 

desempenhar importante papel na ordem social. Seus efeitos ultrapassam as 

pessoas do autor do dano e da vítima, atingindo vasta camada social e, por essa 

razão repercutindo de modo positivo, contribuindo com o processo civilizatório que 

a vida social se propõe. De tal modo é significativa a condenação em tais casos 

que o aspecto material, referente aos valores financeiros terminam por ficar em 

segundo plano. O que prevalece mesmo é a atribuição da responsabilidade ao 

causador do dano moral. 
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O equilíbrio da nossa existência funda-se em valores diversos. Na 

atividade social deparamos com parâmetros fixados na ética, na moral e no 

universo jurídico. A violação de qualquer das normas de um desses sistemas 

resultará, quase sempre, em uma resposta jurídica, pois não há quem, rompendo a 

determinação de certas normas éticas ou morais, não tenha que responder perante 

uma norma jurídica, uma vez que a moralidade, cada vez mais, permeia o mundo 

jurídico. Assim, a indenização pelo dano moral corresponde ao restabelecimento de 

uma situação existente antes da ofensa. Certamente, não podemos ignorar que se 

trata de um argumento teórico e jurídico destinado a dar sustentação a uma 

realidade ficta.                
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CAPÍTULO IV  

O DANO MORAL EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO  

  Fase Pré-Contratual. Fase Contratual. Fase Pós-Contratual. Dano 

Moral Provocado Pelo Empregado. Dano Moral Provocado Pelo Empregador. 

Assédio Sexual. Assédio Moral.  

4.1 Fase Pré-Contratual   

A proteção ao empregado, tendo como foco as possibilidades que 

envolvem a relação de trabalho, constitui a preocupação primeira do legislador. 

Busca estabelecer a valorização do ser humano, fazendo com que o trabalho, fonte 

de sobrevivência e de criatividade, tenha assegurado os meios e as formas 

destinadas à preservação das condições estabelecidas para o cumprimento da 

ordem econômica e social fixadas na Constituição Federal. E ainda leis ordinárias, 

mas, sobretudo, nos princípios jurídicos,   em especial o princípio da boa-fé, sobre o 

qual está erigida a relação de confiança e o   da moralidade.  

A fase pré-contratual, na qual ainda não existe firmada a relação de 

emprego, o cometimento de dano moral é assunto mais polêmico do que nas 

demais situações. É possível que ocorra o dano moral durante a entrevista do 

candidato, ou durante o processo seletivo, com a imposição de exigências ilícitas ou 

imorais. Entretanto, se o contrato não vem a se realizar, contrato de emprego ou de 

trabalho certamente não haverá. Como afirmar que esse dano está contido na 
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relação de emprego se emprego não há? O dano existe, mas em que esfera ele 

deve ser discutido? Temos que esta é a indagação a ser feita.  

Encontramos autores que defendem entendimentos diferenciados, 

alguns afirmando quanto à possibilidade do dano moral na fase pré-contratual, 

outros    entendem que não é possível. Na verdade, o que se discute não é a 

ocorrência do    dano, mas sim, a competência para a sua apreciação, se houver a 

provocação do judiciário para dirimir a questão que então se apresenta. Citaremos o 

entendimento de ambas as correntes e verificaremos que o tema não é pacífico. Há 

nomes expressivos  da área trabalhista que abraçam posições distintas. A 

discussão enriquece o debate, mas, não dá contornos definitivos à questão.  

Em se tratando da fase pré-contratual, o Min. Orestes DALAZEN cita dois 
exemplos bastante elucidativos, como por exemplo, situações em que as 
empresas, ainda no curso das tratativas para a admissão, lesam a honra 
do pretendente ao emprego, divulgando, por exemplo, que a contratação 
não se deu porque o(a) candidato(a) é cleptomaníaco, homossexual, 
prostituta,  aidético, etc. . Ou ainda quando há promessa de contratação 
de empregado. Essa hipótese quando um empregador pré-ajusta a 
contratação de um empregado, um executivo, que avençou salário, fez 
exames médicos,  enviou a sua CTPS para anotação, etc. O empregado 
executivo, com prazo ajustado para iniciar as suas atividades na nova 
empresa, pede demissão do seu trabalho atual, aluga imóvel na cidade 
da empresa contratante, transfere seus filhos de colégio, etc. e, de 
repente, é surpreendido quando do cancelamento do contrato. É 
irrefragável que o executivo, porque também é empregado desde que 
não se afigure como o capitalista proprietário, tem direito a indenização 
por danos materiais (DALAZEN, Jus Navigandi em 30.11.01).   

Em outra oportunidade, encontramos a opinião de Pamplona:       

O teste, como prática de serviço, deve ser evitado. Testar é verificar 
aptidões e para isso há o contrato de experiência. Apesar de reconhecida 
a possibilidade de existência de dano (moral ou material) na fase pré-
contratual, polêmica é a aceitação da competência da Justiça do Trabalho 
para apreciar pleitos referentes a este período.  

Ensina Amauri Mascaro Nascimento que problemas surgem.   

[...] quando há contrato escrito para início futuro da relação de emprego 
e   esta não começa na data aprazada por oposição do empregador que, 
supervenientemente, desinteressou-se do empregado. A lei não resolve a 
questão. Se resultarem prejuízos ao empregado, que contava com o 
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emprego e se desfez de outras obrigações em função do ajuste com o 
novo empregador, o empregado terá direito às reparações que 
serão cíveis de acordo com o  
princípio da indenização por danos. A competência para apreciar a 
questão será da Justiça do Trabalho em face do disposto no art. 114 da 
Constituição Federal ao atribuir-lhe poderes para resolver controvérsias 
oriundas das relações de emprego.   

Outro problema que pode surgir é o do trabalhador que vem prestando 
serviços sob a forma de teste. É preciso distinguir situações. Não há que 
se falar em teste quando alguém prolongadamente trabalha para uma 
empresa mediante remuneração e com os mesmos deveres dos 
empregados da mesma função ao lado dos quais é colocado 
subordinadamente.   

A promessa de contrato também pode obrigar o empregador, não em 
termos trabalhistas, mas também com base no mesmo princípio acima 
referido, da reparação de danos civis.   

No mesmo sentido é o entendimento de Tostes Malta, para quem os 
litígios decorrentes de pré-contratos de trabalho ou da chamada fase pré-

contratual da relação de emprego entram na competência da Justiça do 
Trabalho , podendo o autor cumular o pedido de reconhecimento da 
existência do contrato com o de seu cumprimento (16).    

A nossa opinião, entretanto, é um pouco divergente. Em verdade, 

entendemos que somente por exceção é que se deve reconhecer a competência da 

Justiça do Trabalho para o dano moral ou material pré-contratual.   

O período das tratativas para a eventual formação de um contrato de 

trabalho, ainda que possa estar propenso à ocorrência de danos morais, não deve 

estar sob a competência da Justiça do Trabalho pelo argumento dogmático de que 

inexiste, neste momento, a qualificação jurídica necessária dos sujeitos, qual seja, a 

condição de empregadores e empregados.  

Excetuamos, contudo, a hipótese de existir realmente um pré-contrato 
para a formação de uma relação de emprego, pelo fato de que, nessa, 
hipótese, o contrato preliminar tem por objeto a constituição de uma fonte 
de obrigações trabalhistas.  

(TRT 9ª Reg,m 2ª T., RO 5.193/90, Rel. Juiz José Montenegro Antero, j. 
25-7-1991, DJPR 06/09/91, p;148.)  

É preciso salientar, entretanto, que afastamos da competência da Justiça 
do Trabalho somente o dano ocorrido numa fase de negociações para a 
eventual

 

constituição de uma relação de uma relação de emprego, que 
não chega, portanto, a se concretizar. (Pamplona.net- 30.11.01). 
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Como afirmado acima, a controvérsia se dá em relação a competência e 

não contra o convencimento da existência do dano. Enquanto para uns a 

competência é da Justiça do Trabalho, para outros, a justiça estadual é quem 

deve julgar tais questões.  

Considerando que não havendo contrato de trabalho não deve a 

Justiça do Trabalho deslindar problema que não resulte da relação trabalhista.  

Alguns empregadores têm utilizado cadastros organizados entre si, nos 

quais constam os nomes de empregados que reclamaram na Justiça do Trabalho, 

impedindo a sua contratação. Enfim esse empregado está para sempre 

estigmatizado, não podendo empregar-se. O fato de exercer um direito 

constitucional tem lhe custado o desemprego. O dano moral que isso acarreta não 

tem limite, pois está condenando ao desemprego, a não ter como sobreviver, 

causando-lhe grave dano de ordem moral e material. A nova modalidade de 

realização do mencionado cadastro é a visita aos sites dos TRTs, em busca dos 

nomes dos candidatos a emprego. Se encontrado o nome do candidato, 

fatalmente não será contratado. Essa prática tem obrigado os TRTs a não incluir o 

nome dos reclamantes em seus respectivos sites, tentando proteger o trabalhador. 

O comportamento do empresário ou empregador que assim agir causará o dano 

moral, pois obriga o trabalhador a pagar uma pena não prevista na lei, ao 

contrário, estará pagando pelo exercício da cidadania da busca da proteção do 

Poder Judiciário.  

Atualmente, os processos registrados na Justiça do Trabalho podem 

ser localizados por meio da internet e são identificados por uma numeração única, 

resguardando o trabalhador na prática abusiva de alguns empregadores, os quais 
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ignorando o número da reclamação, não tomam conhecimento da existência de 

reclamação proposta pelo candidato ao emprego, contra empregador anterior.  

4.2 Fase Contratual   

O dano moral, ocorrido durante a vigência da relação de emprego já 

não deixa dúvida quanto à lesão provocada e nem quanto a Justiça hábil para 

julgar os dissídios dele decorrentes. É igualmente a qualquer outro, é de natureza 

civil, nunca de natureza trabalhista, embora decorrente do contrato de trabalho e, 

de tal modo, que não sofre reflexo, nem reflete em nenhuma parcela rescisória. A 

Justiça do Trabalho é o foro competente para a sua discussão, matéria que se 

encontra pacificada.  

O fato do empregador não cumprir as obrigações do contrato é uma das 

mais comuns formas de dano moral causado ao empregado. Quando o 

empregador não   paga no prazo o salário termina criando dificuldades para o 

trabalhador. Na sociedade atual tudo gira em torno do crédito e dos prazos. O 

empregado precisa cumprir seus compromissos para com as pessoas que lhe 

fornece bens ou serviços. A não percepção do seu salário implicará em perda de 

crédito, pagamento de juros por atraso nos seus pagamentos e o sofrimento moral 

por não haver cumprido os seus compromissos por culpa de outrem, no caso, do 

empregador. Todas as demais parcelas decorrentes do contrato de emprego, 

quando não pagas em tempo hábil, ou não cumpridas com a rescisão podem 

provocar sérios danos ao empregado. Não é por outra razão que tais 

descumprimentos são consideradas justas causas para que o empregado considere   
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falta grave com a conseqüente rescisão por justa causa. O dano moral aparece aí 

como prejuízo a ser reparado pelo empregador.  

4.3 Fase Pós  Contratual   

De igual modo, como acontece com a fase Pré-Contratual, a fase Pós-

Contratual também envolve dúvidas e questionamentos quanto a possibilidade do 

dano ter ligação com o contrato de trabalho, ou não. Em verdade, na primeira fase o 

trabalhador não chega a ser empregado, o fato ocorre antes do nascimento do 

contrato de trabalho. Tanto é verdade é que sem levar em conta o dano moral, não 

poderia ele reclamar créditos trabalhistas, uma vez que não foi empregado. Na fase 

Pós-Contrato,  as partes já não estão entrelaçadas pelas regras do contrato, o qual 

já se findou. Não    há mais obrigações, senão aquelas que devem ser cumpridas 

em face da rescisão, mas que surgiram antes do contrato ter o seu fim declarado, 

ou pela declaração do seu fim:  

Isso porque a condição de empregador e de empregado já estará há 
muito dissolvida pelo transcurso do tempo, sendo o ato lesivo à honra (de 
qualquer  dos sujeitos da antiga relação de trabalho) praticado não mais 
em função da qualificação jurídica decorrente da relação de emprego, 
mas sim com o objetivo danoso específico em relação ao patrimônio 
moral do ex-empregado como pessoa e cidadão,...(PAMPLONA, idem).   

De todo modo, não podemos ignorar que no Brasil o dissídio individual   

ganhou mais notoriedade que o dissídio coletivo, por essa razão a Justiça do 

Trabalho tornou-se mais a Justiça do desempregado. Quando alguém a procura, 

normalmente, já não existe a relação de emprego e, são sempre ex-empregado e 

ex-empregador. Não importa, a instalação do conflito é sempre com a rescisão do 

contrato de trabalho ou de emprego. 
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O autoritarismo e o arbítrio ainda são marcas em alguns empregadores, 

ou dos seus prepostos, que prorrogando o seu poder de empregador, persegue o 

trabalhador além dos muros da empresa, mantém assim, clima de hostilidade e de   

pouco diálogo estabelecem um espaço pouco atraente para o exercício do trabalho 

do seu ex-empregado, em outra empresa. Tal situação gera muitas oportunidades 

para a ocorrência do dano moral em todas as fases da relação de emprego. No 

caso específico do dano após o rompimento do contrato temos em vigência o 

desumano sistema de controle de algumas empresas que criaram um cadastro de 

trabalhadores que reclamaram judicialmente seus direitos, com a colaboração dos 

ex-empregadores.     Estes praticam o dano moral após o rompimento do contrato 

de emprego, enquanto os demais empregadores o praticam antes da relação de 

emprego ser iniciada, aliás, negando a possibilidade  do início do contrato, tomando 

por base um princípio ilícito, mas aí um dano fora do contrato de emprego:  

Um pacto antiemprego, ação conjunta de empresas para não contratar o 
funcionário que vai à Justiça fazer reclamações trabalhistas, começa a se 
proliferar no país por meio de listas negras on-line. Elas estão sendo 
criadas a partir de informações retiradas de sites da Justiça do Trabalho 
que, ao fornecer dados sobre processos revelam também os nomes de 
quem moveu ações trabalhistas.  

O Ministério Público do Trabalho já conduz 182 investigações em 
empresas de vários setores em 20 Estados em razão de denúncias feitas 
por trabalhadores. Cerca de 80 empresas já assinaram termo no órgão 
para por fim às listas.  

... No Paraná, a criação de listas virou até negócio. Duas empresas de 
serviços já foram punidas por vender esse tipo de informação para 
indústrias que não querem ter em seus quadros de pessoa; os tais 
reclamões . A Justiça do Trabalho (em Londrina e em Curitiba) condenou 

as empresas ControlSystem Informática e InterSystem Informática por 
adotarem essa prática.  

As listas negras não afetam somente o trabalhador, mas também o 
emprego de outras pessoas de suas família. O Ministério Público de 
Campinas reúne denúncias de casais que não conseguem voltar ao 
mercado porque um deles reclamou seus direitos na Justiça (Folha de 
São Paulo. Caderno Dinheiro, fls.  B3 e B8, Edição de 8 de setembro de 
2002).  
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Há nesta circunstância o dano moral praticado em duas modalidades: 

pelo empregador anterior, o dano moral pós-contrato de emprego e em relação ao 

emprego futuro o dano moral anterior ao contrato de emprego. Uma modalidade 

cruel de punir a quem não praticou delito de qualquer natureza, ao contrário, estava 

a defender direito legítimos e de natureza constitucional.  

4.4 Dano Moral Provocado pelo Empregado   

O exame do artigo 482 da CLT aponta as faltas graves que o empregado  

pode praticar de modo a caracterizar a justa causa. Nestas causas estão previstas 

atitudes que se caracteriza como danos morais para a figura do empregador, quer       

seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. Enquanto em relação à primeira a 

ofensa atinge diretamente a pessoa do empregador ou ao seu representante legal, 

contra quem se praticou o evento danoso, naquela segunda, o dano é sujeito a 

ocorrer e atingirá interesses de natureza econômica, de natureza material, dada a 

repercussão negativa que venha gerar contra a empresa.  

O dano moral provocado pelo empregado, como quer o artigo 482 da 

CLT,  em sua letra K, a qual se refere à prática de ato lesivo da honra ou da boa 

fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador... Ora, a gravidade da 

lesão poderia ensejar a oportunidade da reparação do dano, não apenas rescisão 

por justa causa.  

O elenco de justas causas apontadas pelo artigo reflete alguns aspectos 

de ordem política surgidos em período não democrático da vida nacional. Enquanto 

outros propiciaram grandes injustiças e, se muitas vezes a falta grave não era 

comprovada, garantindo o pagamento ao trabalhador, das parcelas pertinentes, por 
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outro modo, a ofensa causada pelo empregador, atingido a honra do empregado e 

fazendo sofrer também a sua família, e a honra não era reparada de nenhum modo. 

Este dependia da justiça criminal, que é lenta e às vezes, ineficaz, fazendo com que 

o ofendido desistisse da ação, abandonando-a e não existia a previsão legal da 

reparação do dano moral, na forma em que existe na atualidade e raramente era 

acolhida por algum Tribunal.  

4.5  Dano Moral Causado pelo Empregador   

O artigo 483 da CLT, por sua vez traz a relação de faltas graves que o 

empregador pode cometer, justificando a rescisão do contrato pelo empregado,   

podendo ocorrer dano moral, como se compreende do conteúdo das letras: b) 

quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquico com 

rigor excessivo. Na atualidade esse rigor é chamado de assédio moral e é objeto 

de lege ferenda .  Esse rigor a que se refere à lei pode ofender, de modo a causar 

o dano   moral -; e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama 

 

neste caso a família 

do trabalhador é protegida, é o caso típico em que o contrato de trabalho protege 

terceiros, não integrantes da convenção ou do pacto, os familiares do empregado. A 

ofensa, segundo    a lei caracteriza a falta grave, a justa causa, e mais pode geral o 

dano moral; f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, 

salvo em casos de legítima defesa, própria ou de outrem 

 

A ofensa física que 

não é legítima causa o dano material, o sofrimento do corpo, mas também da 

alma. O empregado não deve permanecer sem a devida reparação da 

humilhação sofrida. A agressão física dói muito mais pelo vexame sofrido pela 
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vitima do que pela dor física, a qual a depender do grau pode até diminuir a 

capacidade laboral do trabalhador, implicando na necessidade da retribuição dos 

danos materiais, a depender da extensão dos danos. A intolerância do 

empregador deve ter um custo, que certamente será um aprendizado ( texto legal, 

Oliveira).  

4.6 O Assédio Sexual   

A evolução do dano moral acompanha a trajetória da sociedade. A 

mudança de hábitos e de costumes, a menor ou maior valorização dos 

comportamentos contribuem para as modificações. Nestas transparecem a 

tridimensionalidade do direito, vez que os fatos, a sua valoração e a norma revelam 

as mudanças das interpretações jurídicas. Dentre as variantes do dano moral temos 

uma figura penal das mais recentes que é a do assédio sexual. É comportamento 

que leva o seu autor agir de forma   criminal, sendo atribuída a ele a autoria de dano 

moral.   

O assédio sexual tipificado na lei penal traduz a investida sexual 

praticada por quem exerce o poder de comando atribuído ao empregador ou a seus 

prepostos de modo a caracterizar-se como o constrangimento, com vistas a obter 

vantagem ou favorecimento sexual. Crime praticado somente por aquele que detém 

o poder de   mando em relação típica de emprego, cargo ou função. Note-se que 

aqui a expressão assédio sexual tem o mesmo significado popular, sempre 

significando conquista de natureza sexual, mas a diferença é o seu significado 

criminal quando envolve empregadores e empregados. A presença do dano moral 

em face da prática do assédio sexual é indiscutível, pois um dos elementos do 



 

59

 
assédio sexual é justamente o constrangimento moral. Ora, se o constrangimento é 

moral não há razão para perquirir a existência desse tipo de dano, que atinge em 

essência os valores morais de quem dele   é vítima. Nesse caso o dano está 

registrado.  

Figura recente no direito penal brasileiro, o assédio sexual foi reconhecido   
como delito graças aos movimentos feministas 

 

embora o homem 
também 
possa ser vítima desse crime. O assédio sexual tem um sentido jurídico 
bem específico e delimitado com a lei nº 10.224/2001, no artigo 216A do 
Código Penal, com a definição Constranger  alguém com o intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de 
sua condição de     emprego, cargo ou função . O crime envolve relação 
de poder e constrangimento, além de ofensa à dignidade.  

[...] O assédio pode ser feito por meio de várias atitudes no ambiente de   
trabalho - de comentários sexuais (piadas, gracejos, insinuações) até 
ameaça física ou verbal 

 

e supõe sempre que a conduta não é desejada 
pela vítima (Gazeta Mercantil, edição de 02/08/02).   

O assédio sexual deixa o âmbito do constrangimento moral, passa a ser 

considerado crime assegura à sua vítima a possibilidade de ver discutida a matéria 

em duas instâncias jurídicas; uma de ordem criminal e a outra de ordem civil, no 

campo da reparação moral, portanto, da responsabilidade civil, com a condenação 

do autor do  dano moral praticado no plano da relação empregatícia.  

O que se nota a partir da vigência da lei é a mudança de comportamento 

nas empresas e instituições públicas e privadas manifestando preocupação com o 

tema. Cartazes, avisos e até mesmo palestras sobre o assunto tornaram-se muito 

comuns. Naturalmente que esse tipo de iniciativa denota mais que uma 

preocupação. Vários são os aspectos decorrentes da lei: O aspecto de ordem 

criminal, a repercussão econômica que pode vir a ter sobre o faturamento da 

empresa, ainda que temporariamente, além   da possibilidade de uma condenação 

no campo da reparação civil face aos danos    morais daí decorrentes. 
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As conseqüências do assédio sexual podem ser de grande repercussão 

no universo particular da vítima. Isso de tal modo, que a sua prática pode tornar 

impossível  a relação de emprego, daí será maior o dano sofrido, pois, além da 

humilhação a perda da sua fonte de subsistência, o que determinará um sofrimento 

maior. Justificando    assim, a aplicação da indenização reparadora, sem descuidar 

da possibilidade de despesas com tratamento de natureza psicológica.  

As conseqüências do assédio sexual podem resultar em dano moral, 

agravando a repercussão no campo da responsabilidade civil.  

4.7 O Assédio Moral   

Outra modalidade de dano que surge na relação de emprego e que está 

sujeita à reparação é a dano moral em razão do assédio moral. A CLT em seu 

artigo   483 fala que é justa causa para o empregado considerar-se despedido o fato 

de ser tratado com rigor excessivo. Em um mundo competitivo e materialista como o 

nosso, no qual a solidariedade tornou-se rara e a pressão sofrida pela necessidade 

de aumentar a produção com menor custo e maior qualidade. É sempre tensa a 

convivência no ambiente de trabalho. O empregado é submetido a rigor 

insuportável e desnecessário, quando não é causado por algum distúrbio de 

comportamento de algum superior, cuja personalidade doentia alegra-se em 

humilhar seus subordinados, os quais permanecem sem reação, levados pela 

necessidade de manter-se empregado.  

O clima de medo e até de horror criado no ambiente de trabalho pode 

gerar não apenas a ofensa de ordem moral, mas também aquele sentimento de 
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insatisfação e até de revolta. Pode ainda contribuir para afetar a saúde do 

trabalhador. Ao contrário do que se pode pensar o fato é muito comum:  

Surge, com isso, novas formas de patologias ligadas ao problema: 
doenças ocasionadas por esforços repetitivos, estresse, falta de 
autoestima, etc... Dentro deste contexto urge adotarmos limites legais que 
preservem a integridade física e mental dos indivíduos, sob pena de 
perpetuarmos uma guerra invisível , travestida às vezes de puro jogo de 
poder, nas relações de trabalho. Esta guerra, mencionada em segredo 
nos consultórios dos psicólogos é que chamamos assédio moral ( Tatto. 
Net./ www.partes.com.br  Em 13.10.02).   

O assédio moral não se constitui em novidade no mundo do trabalho, 

sempre houve violências de natureza moral contra a figura do trabalhador. A 

diferença é que agora o fenômeno chama a atenção de todos, inclusive da classe 

médica e psicólogos, estes tratam do caso desde há muito tempo. Tanto se 

avolumou o número de casos que chamou a atenção dos estudiosos do assunto. 

Não podemos deixar de reconhecer que   o estabelecimento da democracia, 

garantindo a liberdade de expressão, assegurada  pela imprensa livre, contribuiu 

para que um grande número de assédios morais viesse à tona.  

Ao contrário do que podemos imaginar, o fenômeno não está localizado 

nos países mais pobres como pode parecer. A mundialização da economia vem 

contribuindo para a expansão do fenômeno que atinge a todos os países. 

Certamente como fruto da insegurança, movida pela competição desenfreada e 

pela possibilidade real da diminuição de empregos. Não é raro ouvir dizer que o 

emprego acabou. Tudo isso estabelece um clima de desconfiança e de 

autoritarismo que repercute de modo direto  na vida dos trabalhadores, em especial 

na sua saúde.  

A novidade reside na intensificação, gravidade, amplitude e banalização 
do fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o nexo causal com o 
trabalho e trata-lo como não inerente ao trabalho. A reflexão e o debate 
sobre o tema é recente no Brasil, tendo ganhado força com a 
repercussão da publicação na França do livro de Marie France Hirigoyen 
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Harcelement Moral: la violence perverse au cotidien e sua posterior 

tradução e publicado no Brasil pela    Editora Bertrand sob o título: 
Assédio moral: a violência perversa no cotidiano.  

O assédio moral no trabalho constitui um fenômeno internacional 
segundo levantamento recente da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) com diversos países desenvolvidos. A pesquisa aponta 
para distúrbios da saúde mental relacionado com as condições de 
trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e 
Estado Unidos [...] (O que é assédio moral? Disponível em: 
http://www.assedio.moral.org Acesso: em 13 de out. 2002).   

O assédio moral é, portanto, uma das vertentes da prática do dano 

moral. Quer pela forma de tratamento pessoal que for dirigido ao empregado 

quer pelas condições de trabalho, que vêm sendo nocivas à saúde do 

trabalhador devem ser consideradas para efeito de reparações.                 
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CAPÍTULO V  

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL  

Do Quantum. Da Inovação do Quantum. Da Quantificação do Dano Moral em 

Caso de Acidente do Trabalho.  

5.1 Do Quantum   

Como já ficou demonstrado, toda ação ou omissão danosa provoca um 

prejuízo. No caso do dano moral é o prejuízo e a perda que atingem a esfera da 

vida particular, a imagem, a honra e o universo particular da intimidade do ser 

humano ofendido e os valores inerentes à personalidade que integram a cada um 

de nós. Tão significativos são esses atributos que se encontram protegidos pela 

Constituição   Federal, tal é a relevância que passa a ter a vida e os diversos 

valores que compõem e gravitam em torno da existência humana.  

O que se busca com a ação de danos morais é a reparação material, 

como meio de compensação. Não há fórmula para que a compensação seja moral, 

na sua essência. A composição financeira estabelecida em sentença ou acordo é 

financeira ou material, que de algum modo alivia a dor moral.   

Duas questões básicas se anunciam quando tratamos do dano 

moral: Se ocorreu o dano e qual o valor que deve ser atribuído ao mencionado 

dano?  
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Não há uma solução única para caso que se nos apresente. A garantia 

oferecida pela norma Constitucional não pode oferecer a certeza da reparação. A 

realização da Justiça exige que o exame de cada caso deve sofrer a 

apuração da realidade, verificando a existência do dano. Essa afirmação que é 

unânime entre todos os que defendem a existência do dano moral tornou-se 

fundamental para que se caracterize a presença da ofensa moral, possibilitando a 

sua reparação. A simples alegação de haver sofrido o dano moral não pode 

contribuir para que o ofensor seja obrigado a reparar o dano. O ônus da prova é 

de quem alega. Prevalece o princípio contido no Código de Processo Civil.  

O prejudicado deve estar em condições de provar: a culpa ou o dolo do 

agente; o fato e a sua significação nas relações sociais, econômicas e morais; 

quais as conseqüências, de qualquer ordem, sofrida pelo ofendido e a sua 

repercussão na diminuição do prestígio da vítima? Claro que nem todo dano moral 

provoca repercussão de ordem pública. Muitas vezes, pode ser aquele sofrimento 

muito íntimo e que não é preciso que o mundo saiba que ocorreu, mas que faz a 

pessoa sofrer.  

É necessário que haja nexo de causalidade. Causa e efeito deve 

possuir vinculação de modo de que estejam entrelaçadas, demonstrando que a 

segunda não existiria sem a primeira. Observe-se, entretanto, que uma simples 

causa pode gerar danos antes não calculados, de proporções impensadas, em 

razão de circunstâncias imponderadas causando danos de difícil reparação.  

O exame da pretensão não deve olvidar as atenuantes e agravantes 

que possivelmente possam estar presentes em cada caso. Temos a considerar aí 

a situação das pessoas envolvidas no caso e a insignificância da repercussão da 

ofensa dirigida contra aquele que venha em busca da reparação. 
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Em 1995, atuando na condição de Conselheiro da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional da Bahia, fomos relatores em processo de 

iniciativa de ilustre advogado baiano, que após atuar em júri em pequena cidade 

do interior, teve dirigida contra si palavras ofensivas, divulgadas por um jornal 

daquela cidade. Este queria, como iniciativa daquele Conselho, a nomeação de 

advogado ajuizar em seu favor ação de indenização por danos morais. O Jornal 

era tão desconhecido, tão insignificante, que nem um só dos conselheiros sabia 

da existência daquele semanário. Naquele momento definimos e entendemos até 

o presente instante, que a honra daquele ilustre advogado jamais poderia ser 

atingida por um jornal do interior, completamente desconhecido na capital do 

Estado. Tendo em vista, que não encontramos qualquer sinal de prejuízo ao 

exercício profissional do referido advogado, definimos pela não indicação de 

defensor, considerando que aquele causídico possuía uma história muito mais 

significativa do que o jornal, o qual em sua pequenez, não poderia atingi-lo.  

Esta é a questão tormentosa, o quantum da indenização. Doze anos da 

vigência da Constituição Federal não temos a fórmula objetiva para dirimi-la. Os 

critérios são subjetivos, o que dificulta o estabelecimento de critérios fixos. Isso é 

compreensível, já que estabelecer equivalência entre dano moral e valores 

econômicos não é tarefa das mais fáceis, recaindo no julgador a avaliação do 

conjunto de fatos e sua repercussão no universo particularizado do pretenso 

credor. Sem deixar de levar em conta a repercussão em seu meio social.  

A doutrina e a jurisprudência já decidiram, hoje forma uníssona, que o 
valor ficará ao arbítrio do magistrado, que deverá ter em mente alguns 
critérios. O Código Nacional de Telecomunicações, por exemplo, diz:  
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Na estimação do dano moral o juiz terá em conta notadamente a 

posição social ou política do ofensor, a intensidade do ânimo de 
ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa

  
O insigne jurista Aguiar Dias preleciona que o arbitramento, de sua 
parte, é por excelência o critério de indenizar o dano moral, aliás, o 
único possível, em face da impossibilidade de avaliar matematicamente 
o quantitativo pecuniário que satisfaça o pretium doloris, o preço da dor. 
(SOUZA. p.194).   

O Código Nacional de Telecomunicações pode servir de orientação 

para fixar o valor da indenização. Entretanto, por certo, não será útil em todas as 

ocasiões, porquanto há diferenças gritantes em relação àquela situação do dano 

moral causado pelo acidente do trabalho e nas outras conseqüências da relação 

de emprego, o que exige a consideração de outros elementos para a sua 

apreciação.  

Não há valor estabelecido para cada caso de dano moral no acidente 

de trabalho, como ocorre na indenização previdenciária em razão do dano 

material, para onde é recolhido mensalmente o valor do seguro pelo empregador. 

Também não seria razoável procurar estabelecer valor definitivo, dada à 

variedade de casos diferentes e suas múltiplas nuances, o que torna o 

enquadramento em uma tabela como sendo algo difícil de ser realizado. Porém, 

nada impede, e seria salutar que fosse estabelecido em lei o limite mínimo e 

máximo, evitando equívocos ou exageros, permitindo ao julgador a fixação do 

valor, oferecendo-lhe um referencial. Note-se que a previdência responde pelos 

danos materiais decorrentes do acidente de trabalho, não havendo 

responsabilidade pelos danos morais, ônus de exclusiva responsabilidade do 

empregador:  

Penso que convém, assim, mediante legislação infraconstitucional 
disciplinadora do texto constitucional(artigo 5º, incisos V e X), fixar 
patamares mínimo e máximo(piso e teto), bem como delinear 
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objetivamente os elementos para a aferição e dosagem do valor do 
dano moral.  

Em suma: margem de discricionariedade ao juiz, sim, na busca de uma 
justiça com alma; porém, sistema que rende ensejo ao arbítrio judicial, 
desprestigiante do Poder Judiciário, não . (DALAZEN, 1999. p.22-23).   

5.2 Da Inovação do Quantum   

Em razão do assustador número de ações com pretensões em obter 

reparação por dano moral, verificamos que a preocupação com o quantum é o 

que leva os estudiosos a apressarem uma solução, em virtude dos exageros 

ocorridos no âmbito do Judiciário. Os valores vão desde quantias enormes a 

quantias insignificantes. De forma objetiva estamos diante da possibilidade de 

colocarmos um ponto final na questão que se nos apresenta: Quanto vale a honra 

das outras pessoas? E a nossa? E os diversos tipos de sofrimentos que atingem a 

alma? Isso pode ser tabelado?  

O legislativo brasileiro tem se manifestado de modo freqüente com a 

preocupação que é comum sobre o dano moral, isto é, com o seu valor. Tarifar o 

valor do dano moral ou permitir ao juiz que continue com a liberdade de encontrar 

aquele valor, com base em sua experiência e bom senso. Não resta dúvida que a 

tarifação facilita a vida dos julgadores. Basta abrir a tabela e lá encontrará 

especificado o valor de cada dano, o que certamente envolve uma variação, 

segundo a gradação que lhe for atribuída pelo legislador.  

No Senado Federal tramita projeto de lei que estabelece uma tabela 

para ser aplicada nos casos de danos morais e cria  três níveis de danos morais: o 

leve, com indenização no valor de até R$ 20.000,00; o de natureza média, no 

valor de até R$ 90.000,00 e o de natureza grave com o valor de até R$ 
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180.000,00. Poderá ocorrer dificuldades quanto ao entendimento sobre o que 

significa danos leves, médios ou graves. Tal critério diminui a liberdade do 

julgador, mas não lhe retira a liberdade total do seu arbítrio, pois será o juiz quem 

decidirá a gravidade do dano. (Folha de São Paulo).  

Há um substitutivo do Senador Pedro Simon que define o dano moral. 

Portanto, teremos uma definição legal desse dano, que esperamos ponha fim a 

essa questão doutrinária, acrescentando ali o valor exato das indenizações. Há 

notícias de que o texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado. O mencionado projeto apresenta as preocupações básicas, 

sem contudo estabelecer solução definitiva, uma vez que a natureza da matéria 

apresenta sutilezas que podemos considerar bastante controversas e não é 

possível aprisionar em uma norma positiva toda a grandeza dos sentimentos 

humanos. No máximo aproxima-se da realidade interior para que se tenha a 

noção da iniciativa a ser tomada, dado que não será sempre a razão a 

preponderar, um pouco de espírito haverá de existir, coroando essa complexidade 

que é o ser humano. As referidas preocupações são: o estabelecimento do que é 

dano moral; o objeto a ser protegido: o nome, a honra, a imagem, a intimidade, a 

credibilidade, a respeitabilidade, a liberdade de ação a auto-estima, o respeito 

próprio, a marca, o símbolo, o prestígio, o sigilo da correspondência; a 

possibilidade de cumulação dos pedidos de danos materiais e danos morais, já 

permitidos pela doutrina e pela jurisprudência; os valores de ordem moral, 

sentimental, o dolo, a culpa, social e políticos que serão considerados para a 

fixação do valor do dano moral e por último previne quanto à possibilidade de não 

permitir que a boa condição financeira do causador do dano propicie o 

enriquecimento sem causa, em razão da desproporcionalidade. 
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O Projeto de Lei do Senado nº 150 dispõe de inovação em relação ao 

quantum e a prescrição, estabelecendo valores e prazo diminuto. O entendimento 

é que o projeto, tornado Lei, deverá diminuir o número de ações, em especial pelo 

prazo fixado para que o titular do direito ingresse em juízo.  

Os artigos 1º/4º do projeto cuidam do conceito do dano moral, dos 

agentes ativos e passivos do dano. No parágrafo 1º do artigo 7º vem a tarifação 

do dano, que pode ser até vinte mil Reais, se ofensa for de natureza leve; de vinte 

a noventa mil Reais se de natureza média e de noventa a cento e oitenta mil 

Reais se o dano for de natureza grave.  

Esses dispositivos, se aprovada a Lei, retiram do juiz a possibilidade do 

arbitramento, só podendo agir dentro dos limites reservados pela norma. O bom 

senso, antes usado pelo julgador, para arbitrar o valor da reparação, será usado 

para buscar entender a natureza do dano: leve, médio ou grave, uma vez que o 

projeto não aponta uma solução. O projeto estabelece valores fixos, não 

indexados, por força da política econômica vigente. O que pode ocorrer é que 

havendo inflação os valores deverão ser alterados periodicamente, implicando em 

novas discussões, atormentando partes e julgadores.  

O artigo 8º do mencionado projeto, talvez o mais polêmico dos artigos 

ali existente, cria uma novidade em termos de lapso prescricional, ao estabelecer 

o prazo de seis meses, a contar do conhecimento do ato ou da omissão lesivos ao 

patrimônio moral ( Projeto de Lei 150. Informativo ADV/COAD. Pg.517/518).  

Se comparado ao teor do Código Civil em vigência, esse prazo é 

insignificante. Entretanto, é compreensível a necessidade de inovar em relação ao 

mencionado prazo. Embora ferido em seu íntimo, o cidadão reluta em procurar o 

Poder Judiciário para sentir realizada a justiça. Ocorre que a necessidade 
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melhor pensar sobre o ocorrido e aconselhar, levando em conta a simplicidade 

do povo brasileiro, a deficiência da assistência judiciária, melhor seria se esse 

prazo fosse de doze meses.  

O dano moral sempre mereceu reprovação em todas as culturas, 

observadas as devidas diferenças. Entretanto, na maioria dos casos a atenção 

que recebia era, na maioria das vezes, do Direito Penal. Havia a dificuldade e o 

pejo de entender que a reparação poderia ser de ordem material, destinado a 

compensar um dano imaterial. A compreensão de que a pena pecuniária em vez 

da perda da liberdade, em muitos casos, era de maior efeito é que levou ao 

reconhecimento de que a indenização por tais danos deveria ser material, punido 

o ofensor e recompensando a vítima, uma vez que o dano moral também pode 

trazer dano de ordem material.  

Foi o reconhecimento da grandeza da vida humana que possibilitou a 

revisão de valores punitivos e a dignidade humana elevada a outros níveis a partir 

do iluminismo, com a Declaração Universal dos Direitos do cidadão e do homem, 

que transportou para a esfera do Direito Constitucional o valor da vida humana. 

Relacionando todos os direitos destinados à garantia do bem estar da vida, 

fazendo com que essa dignidade tomasse corpo de valor inalienável, merecendo 

a atenção necessária para a sua proteção, enfim os direitos vinculados à 

personalidade passaram a ser protegidos. O homem deixa de ser reconhecido 

pelo que possui e passar a ser compreendido como algo mais valioso e que o seu 

universo interior pode ser protegido, como um patrimônio a ser respeitado, sob 

pena de merecer reparos por parte de quem o danifica, preservando todos os 

valores inerentes ao ser humano:  
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Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, associada ao objetivo fundamental da 
erradicação da pobreza e da marginalização, e da redução das 
desigualdades sociais, juntamente com a previsão do parag. 2º do art. 
5º, no sentido da não exclusão de quaisquer garantia, mesmo que não 
expressa, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto 
maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção 
da pessoa humana, formada como valor máximo pelo ordenamento. 
(TEPEDINO, p.47-48).   

O Estado, embora criando um arcabouço jurídico que facilita a 

discussão da matéria quando envolve particulares, não se esmera em 

soluções quando é parte envolvida na condição de réu em ações que procuram 

a obtenção de reparações por danos morais. Se observarmos o elenco de 

atividade a que o Estado está obrigado a cumprir em garantia do reconhecimento 

da dignidade humana, quer nas relações Estado/cidadão, quer nas relações de 

trabalho com seus servidores, muitas vezes vítimas do assédio moral, ou assédio 

sexual, verificaremos a sua incapacidade em fazer preservar aqueles valores 

referentes à dignidade humana ou até mesmo em reparar os danos causados por 

seus agentes àqueles hierarquicamente inferiores. Daí a necessidade de ampliar o 

poder da Justiça, garantindo a sua participação efetiva e isenta nos seus 

pronunciamentos, o que só poderá ocorrer por meio do fortalecimento político. 

   Em um mundo de economia globalizada, no qual vale a competição 

fundamentada em diminuição de custos, a instalação de indústrias em países do  

terceiro mundo, pagando salários inferiores àqueles pagos em suas sedes, 

verificamos um tratamento desigual que ofende o princípio da igualdade, 

porquanto a globalização implica na extensão de todas as vantagens e 

desvantagens. Então, no plano internacional falham os Estados exportadores de 

capital e os seus receptores, os primeiros pela prepotência, os segundos pela 

fraqueza. 
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A descoberta da possibilidade da reparação do dano moral, que 

funciona como medida educativa para aqueles que em outras épocas não mediam 

palavras, causando ofensas, elevou de tal modo o número de ações, que os 728 

casos que chegaram ao STJ em 1999 saltaram para 1.348 em 2000 e para 1.666 

em 2001. A exorbitância dos valores é que tem chamado a atenção dos Tribunais 

Superiores, como é o caso ocorrido no Maranhão:  

Exemplo recente mais notável é a sentença emitida pela Justiça do 
Maranhão, favorável a um pedido de reparação moral no valor de 
R$258 milhões contra o banco do Brasil, pela devolução de um cheque 
de pouco mais de R$600. A decisão foi revista pelo STJ. Os Ministros 
não só rebaixaram a indenização para R$3.600 como decidiram 
estabelecer um teto indenizatório de 500 salários mínimos para ações 
do gênero (Folha de São Paulo).   

Em verdade, as demandas que envolvem danos morais, em quaisquer 

deles, o julgador depara com situações verificáveis, portanto de fácil 

comprovação. A mundivivência contará muito em momento como esse. Não 

devendo ser desprezando o conhecimento apriori, nem o conhecimento resultante 

da experiência, embora, na maioria das vezes, a ciência não tenha como 

colaborar. Não existe uma escala de dor capaz de solucionar a questão, e 

dificilmente haverá. O sentimento de frustração não pode ser aquilatado, restará 

contar com a sabedoria do julgador, o qual aplicando a lei deverá fazer com que a 

indenização, na verdade uma reparação, possa cumprir seus dois objetivos: tornar 

mais confortável a situação do credor e aplicar uma sanção ao causador do dano. 

A dificuldade, entretanto, não é algo insuperável. Os fatos guiam o julgador na 

direção correta da apuração dos valores, considerando o senso comum, que 

orienta para evitar os exageros. Conta para isso com os instrumentos colocados à 

sua disposição, quer seja dos fatos, quer seja do aparato que venha a dispor, 
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considerando que arbítrio, não pode significar arbitrário, que não deve ser a meta 

do julgador.  

Por ora, não se pode evitar o arbítrio do magistrado:  

É verdade que o arbitrário faz parte da natureza da justiça, não sendo  
possível, portanto, modificar-se o que faz parte do homem.  

A propósito, é expressiva a lição de DEMOGUE. Para ele, deve evitar-
se o cunho comercial dos valores morais ao qual se fica jungido à 
procura de uma igualdade, uma exatidão que choca profundamente os 
sentimentos humanos. Conforme ainda o mestre acima, poder-se-á 
aduzir o arbítrio do juiz na reparação dos danos morais não é maior 
que o arbítrio do mesmo juiz ao estabelecer o valor dos prejuízos 
incertos, como sói acontecer nos casos de abalo de crédito (DO 
VALLE, p.284).   

Em outro autor encontramos a defesa desse mesmo sentimento em 

relação ao arbítrio do juiz :  

Ao fixar o valor da indenização, não procederá o juiz como um 
fantasiador, mas como um homem de responsabilidade e experiência, 
examinando todas as circunstâncias particulares do caso e decidindo com 
fundamento e moderação. Arbítrio prudente e moderado não é o mesmo 
que arbitrariedade. E não ´se somente na reparação de danos morais que 
aparece o arbitrium boni viri, mas, também, em muitas outras estimações 
pecuniárias que todo mundo aceita sem reserva alguma, como lembra 
Alfredo Orgaz: Quanto vale, por exemplo, uma operação de apendicite, 
ou de fígado, ou de estômago? Quando as partes não  

se puseram de acordo sobre o valor destes serviços médicos, o juiz, 
levando em conta muitos fatores  a dificuldade da operação, o prestígio 
do médico, a situação econômica do enfermo etc. 

 

fixa uma soma 
determinada a título de honorários. Há, indubitavelmente, muito de 
arbitrário nesta estimação. (DEDA. 2000. p.28).   

Há divergências quanto à fixação do valor do dano moral. Entendem 

alguns autores que o arbitramento não é o meio condizente para que se estabeleça 

a reparação desse dano, como podemos ver no comentário abaixo:  

Em sentido contrário, IVES GANDRA MARTINS apregoa que na 
formulação     do pedido de indenização por danos morais, todo aquele 
que pretende receber dinheiro pela honra ferida deve quantificar a lesão, 
devendo a liquidação da indenização ser realizada por artigos e não por 
arbitramento, sob a justificativa de que, por força da teoria geral do direito, 
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não cabe ao magistrado definir quanto vale a dor, sempre que o dano 
moral causado possa ser vertido em pecúnia, cabendo a quem está 
sofrendo determinar sua pretensão e ao magistrado avaliar se a 
pretensão é justa ou não. (COSTA. p.126).   

[...] Liquidação por artigos. A determinação da liquidação por artigos, em 
caso  de indenização por dano moral puro, objetiva propiciar maior 
amplitude ao contraditório, não impedindo que na mesma liquidação seja 
realizada perícia,   da qual o arbitramento é uma das modalidades. Em 
tema de dano moral, nas circunstâncias dos autos, os fatos a serem 
considerados serão principalmente  as qualidades morais e profissionais 
do ofendido, consoante expostas no juízo de origem, e conducentes ao 
conceito de que é merecedor em sua  comunidade. Na liquidação de 
dano moral apresenta-se inafastável certo grau de subjetivismo, a critério 
das instâncias locais. Não ocorrência de violação de Lei Federal. ( idem).   

Essa divergência entre doutrinadores e de algumas decisões do STJ, 

não impediu que o legislador firmasse entendimento em favor do arbitramento como 

modalidade de liquidação para atender os reparos do dano moral. O arbitramento 

está fundado na condição equilibrada, portanto, ponderada, que se pode exigir do 

julgador de quem a sociedade pode cobrar, não apenas conhecimento, mas, 

sobretudo, serenidade. Isso para evitar que o deferimento da pretensão do autor se 

transforme em fonte de enriquecimento ilícito e impedir que o responsável pelo 

dano sofra sanção irrisória, causando, então injustiça, daí o arbitramento ter 

significado relevante em questões de tal natureza, senão vejamos:  

[...] na mensuração da reparação por dano moral trabalhista, é indiscutível 
que se defrontando com os limites mínimo e máximo resultantes da 
fórmula aritmética utilizada conforma os parâmetros constantes do 
art. 1.547 do  
Código Civil Brasileiro e do art. 49 do Código Penal, mesmo assim o 
Juiz do Trabalho não poderá desprezar o arbitramento da fixação da 
expressão pecuniária do dano moral, mas, pelo menos, ele terá limites 
concretos para julgar. ( idem. p.137).   

Não é raro o exagero contido nos valores arbitrados em certas 

sentenças, mas isso não invalida o critério do arbitramento em que o julgador, 

seguindo os ditames da experiência máxima, possa fixar valor considerado 
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razoável, ao considerar os fatos e as pessoas envolvidas e a repercussão desses 

na vida das pessoas. É verdade que a avaliação é subjetiva. Se entendemos que 

a vida humana é um bem de valor inestimável, o estabelecimento de uma 

indenização pelo dano moral causado pelo evento que tira a vida de uma pessoa 

rica, não poderá causar menos dano moral em relação à uma pessoa pobre. 

Podem ocorrer diferenças quanto aos danos materiais, mas, não deverá haver 

diferença quanto aos danos morais:  

Por se tratar de arbitramento fundado exclusivamente no bom senso e 
na equidade, ninguém além do próprio juiz está credenciado a realizar a 
operação de fixação do quantum com que se reparará a dor moral.  

Está, portanto, solidamente estabelecido na doutrina que, não apenas o 
poder de decidir sobre a existência e configuração do dano moral e do 
nexo de causal entre ele a conduta do agente, mas, também e 
sobretudo, a sua quantificação, correspondem a temas que somente 
podem ser confiados às mãos do julgador e ao seu prudente arbítrio. 
(Theodoro Júnior, p.34).   

O critério do sistema tarifário, como ocorre em alguns países, 

apresenta-se como uma solução mais objetiva. Entretanto, acredita-se que tal 

solução deveria estar limitada a situações de menor complexidade, na qual a 

infração danosa não repercutisse de nenhum modo na vida da pessoa, mas, 

aquele que errou receberia a sanção pelo erro cometido. Casos há em que definir 

legalmente, de forma objetiva, o quantum tornar-se-ia bastante delicado. A vida 

não é só e apenas objetividade. Ao contrário, valores subjetivos, interiores, só 

podem ser compreendidos por quem é capaz de abstrair e de proceder à 

introspecção e devem ser julgados por quem seja portador de experiência, da 

visão de mundo, necessária para fazer cumprir o fim do direito. 
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O Tribunal de Alçada de Minas Gerais, tentando colaborar com a 

aplicação mais célebre da justiça, procurou estabelecer parâmetros, de modo 

objetivo, para tornar mais prática a realização processual:  

Em agosto de 1998, o Centro de Estudos Jurídicos Juiz Ronaldo 
Cunha Campos , que reúne os membros do Tribunal de Alçada de 
Minas Gerais, promoveu um debate amplo sobre o tema pertinente à 
reparação de dano moral, e após palestra proferida pelo juiz Geraldo 
Augusto, divulgaram, os juízes daquele Tribunal, as seguintes 
conclusões a título de sugestão para o arbitramento respectivo:  

1. Pedido de dano moral por inclusão indevida do nome em SPC 

 

SERASA Cartório de Protestos: até 20 salários mínimos;  

2. Pedido de dano por  morte de esposo, esposa, filhos: 100 salários 
mínimos;  

3. Outras bases de pedidos: até 90 salários mínimos;  

4. Com atenção ao caso concreto, cada juiz tem inteira liberdade na 
aquilatação dos valores indenizatórios. As sugestões, no entanto, são 
válidas, como parâmetros orientadores, no comum dos casos

 

(DJMG, 
Cad. II,810-1998 ).   

As sugestões divulgadas pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, no 

que pese as boas intenções, pecam por nivelar situações diferenciadas. Nessas 

os danos morais poderiam ser maiores do que aqueles estabelecidos de forma tão 

objetiva, outros, tão mínimos, que seriam reparados de modo excessivo. Não há 

como fugir do método comparativo.  

Embora, a citação anterior não se refira de modo específico ao dano 

moral resultante de acidente do trabalho, não podemos deixar de considerar que o 

entendimento que transparece seria o de servir orientação para tais casos. Isso    

porque no momento da fixação da reparação não haverá diferença de conteúdo, 

sem ressalva para a mensuração do dano, em maior ou menor sofrimento ou grau 

de repercussão em desfavor da vítima do dano moral. Enquanto não houve 

matéria legal que contemple de forma objetiva e com valores estabelecidos em 

realidades diferenciadas, melhor será optar pelo arbitramento resultante do livre 



 

77

 
convencimento do juiz, a quem deve ser confiado o múnus da fixação do valor. 

Confiando sempre no grau da sua responsabilidade.  

5.3 A Quantificação do Dano Moral em Caso de Acidente do Trabalho   

A Lei 8.213/91 equipara a doença do trabalho, aquela doença adquirida 

em razão do trabalho, ao acidente do trabalho para efeitos previstos naquela lei. 

Ocorre  que a doença do trabalho, às vezes, adquirida lentamente, termina por 

sucumbir o trabalhador, roubado em suas forças, tendo minado a sua saúde. Ora, 

a lógica jurídica não é simplória, de modo a ignorar que o dano causado à saúde 

do trabalhador não seja reconhecido como um dano físico, quer repercute em seu 

emocional, causando-lhe dano moral. O legislador foi diligente e procurou 

resguardar aquela condição,  aplicando-lhe os princípios reparadores dos danos 

causados em razão da insalubridade ou da periculosidade. Esta última, por ser 

mais detectável, quando da sua ocorrência, é mais aceita do que aquela outra, 

que age sorrateiramente, exigindo mais tempo para a sua caracterização. Os 

adicionais de insalubridade e periculosidade, criados para compensar a exposição 

do trabalhador àqueles riscos, tornam-se um pagamento a mais pelo risco. 

Entretanto não paga as conseqüências, ou as seqüelas que se instalam no 

organismo do trabalhador, às vezes de modo definitivo, diminuindo a sua 

capacidade, de modo parcial ou total, tornando-o inválido, quando não o conduz à 

morte prematura.  

A preservação da qualidade de vida e da melhoria das condições de 

trabalho impõem-se como requisitos a ser observados pelo Estado e pela 
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empresa, garantido o bem estar e a segurança do trabalhador, como podemos 

observar, atentos, à lição de um mestre:  

Não me alinho entre os que, na esperança de um sistema de caráter 
preventivo substitua o pagamento do adicional salarial de penosidade, 
insalubridade e periculosidade previsto no art. Art.7º inciso XXIII, da C. 
Federal de 88. É Evidente que o sistema preventivo corresponde aos 
anseios e às necessidades básicas da civilização de empregados que 
testemunhamos. Mas a impossibilidade física de eliminar o risco das 
atividades profissionais que lidam com agentes nocivos serve de 
substratum a uma lesão continuada aos bens-da-vida do trabalhador e 
de sua família, justificando reparar o abalo psíquico, o dano moral, o 
sacrifício dos bens-da-vida em face de profissão ou atividade que cria a 
riqueza de poucos em detrimento de muitos. Os juristas, à frente os 
civilistas, defendem a indenização de prejuízos sofridos pelo homem 
enquanto cidadão e do cidadão enquanto trabalhador em caso da dor 
sofrida física, mental ou psiquicamente pelo obreiro e sua família, 
envolvendo o leque de nossas sensibilidades que dizem respeito à 
felicidade e ao bem-estar pessoal, à vida privada, à intimidade, que 
são agredidas por agentes nocivos 
no processo da produção. Esse paulatino de danificação comporta           
uma paga em obrigações sucessivas enquanto dura o estado de 
perigo, no qual se encontra o empregado na obra comum da produção 
(TRINDADE, 1993. p. 50-51).   

Ainda em relação ao dano moral sofrido pelo trabalhador, resultante 

de doença do trabalho, temos os reiterados julgamentos dos nossos tribunais. 

Estes já pacificaram o tema, inclusive permitindo a cobrança cumulativamente 

com os danos materiais, em vez que, no acidente do trabalho, o dano moral 

decorre do dano físico do trabalhador, para em seguida, ou de imediato, o dano 

moral. Manifestando sobre a matéria, Barros afirma:  

O primeiro dos direitos de personalidade é a vida humana; trata-se de 
um   bem anterior ao Direito, o qual é um produto do homem, feito para 
o homem. A pessoa humana é anterior e superior à sociedade, 
impondo-se ao direito. A ordem jurídica reconhece o direito ao respeito 
à vida. Violar esse direito gera um dano que é o prejuízo supremo, isto 
é, a morte. Portanto com fulcro no artigo 7º, XXVIII da Constituição, é 
possível a condenação por dano moral, na hipótese de acidente de 
trabalho ou doença profissional, uma vez  comprovada a conduta dolosa 
ou culposa do empregador; responderá ele mesmo na hipótese da 
culpa advir do preposto ou de outro empregado. É que o artigo 1.521, III 
do Código Civil o autoriza quando considera também responsável pela 
reparação civil o patrão, por seus empregados, no exercício do trabalho 
que lhes competir. Aqui, como o dano moral adveio de acidente do 
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trabalho, a competência a meu ver, é da justiça comum, até mesmo por 
economia e celeridade (BARROS. p. 50-51).   

Como podemos ver, a quantificação do dano moral relacionado com o 

acidente do trabalho, envolve a existência do grau de culpabilidade do 

empregador, ou dos seus prepostos e outros empregados, quando no exercício da 

atividade laboral, donde mais uma vez podemos inferir que no direito brasileiro a 

culpa, nos casos de acidentes de trabalho é subjetiva, quanto à reparação civil e, 

não objetiva como gostaria que fosse grande parte dos juristas dedicados à 

matéria. A objetividade da culpa só se dá nos casos da órbita previdenciária. 

Curiosamente, a doutrinadora, juíza do trabalho, defende a Justiça Comum, como 

sede para apreciação das ações pertinentes ao dano moral por acidente do 

trabalho.  

Em seguida, confirmando o entendimento quanto à possibilidade de 

cumulação de pedidos, citamos:  

Aliás, a existência do dano moral e a sua indenização, é reconhecida 
até em decorrência do contrato de trabalho, tal qual o é, inclusive 
cumulativamente com o material, nos casos de responsabilidade civil 
decorrente do acidente do trabalho, senão vejamos:  

Responsabilidade civil. Indenização. Obreiro exposto permanentemente 
a agentes tóxico. Doença que se tornou irreversível. Reparação por 
dano moral e patrimonial devida pelo empregador. Não importa se o 
resultado da permanente exposição a agentes nocivos à saúde 
produziu doença crônica, sem possibilidade de reversão. Os danos no 
organismo humano e na estrutura psíquica devem ser ressarcidos e 
reparados pela via do direito comum  Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, apel. Civ.nº228.1/1, 6ªC., julgado em 22 de junho de 1995, 
rel. Desembargador Aclives Bulgarelli, in RT  719/118-(SOUZA, 
idem.p.159).  

Civil. Responsabilidade. Acidente. Morte. Dano moral. Indenização de 
direito comum. São cumuláveis as indenizações por dano material e 
dano moral oriundos de um mesmo fato, a teor da Súmula nº 37, deste 
Tribunal. Não cabe deduzir da indenização de direito comum, com base 
no art. 159 do Código Civil, o valor recebido da Previdência Social a 
título de indenização  acidentária. 

 

Superior Tribunal de Justiça, 
Resp.nº45.740-8-RJ (94.0008049-2), 3ª T., julgado em 19 de abril de 
1994, rel. Ministro Costa Leite, in RSTJ60/4113 (idem).  
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Como conseqüência da relação labora haverá de persistir o 

entendimento da culpa do empregador, sob dois planos: Quando ocorre o dolo, 

havendo então, repercussão no âmbito criminal, e na culpa latu sensu, quando 

deixa de tomar as providências de ordem técnica, zelo, instrução, estratégias e 

demais atitudes necessárias à proteção da vida, da saúde e da integridade física 

do trabalhador. Deixar de fornecer equipamentos determinados por lei e dar 

informações quanto aos riscos existentes no exercício do labor.  A matéria embora 

tenha causado várias discussões, foi pacificada com a edição da Súmula 37 do 

STJ, que admite a cumulação. Enfim, a reparação do dano será excluída, 

unicamente no caso de culpa exclusiva do empregado, não existindo nexo de 

causalidade entre o fato acidentário e os deveres do empregador, em face de não 

adoção da culpa objetiva para esse caso, em nosso direito.      
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CAPÍTULO VI  

DO DANO MORAL NO DIREITO ESTRANGEIRO  

Aspectos Gerais. Aspectos Particulares. Universalização do Problema.  

6.1 Aspectos Gerais   

A legislação brasileira referente ao dano moral não foi das primeiras a 

ter aplicação prática. Embora se entendesse, antes mesmo da Constituição 

Federal de 1988, que já era admissível falar em dano moral. Na vida real não 

havia solução reparatória para os casos em discussão. Era uma situação 

meramente teórica e sem conseqüências que redundassem na reparabilidade do 

dano. No máximo, a agressão à honra era apreciada na esfera penal, sob a 

roupagem da calúnia, difamação ou injúria, sendo o constrangimento apenas o de 

ter o querelado de comparecer em juízo para ser ouvido, sendo ação de natureza 

privada, e as condenações, jamais tornadas realidades, em razão das condições 

das causas de diminuição da pena, e, quando havia a condenação, a pena era 

cumprida em liberdade.  

Trazer a reparação do dano moral para o campo do Direito Civil, 

obrigando o seu causador a desembolsar valores em favor do ofendido, isso em 

qualquer campo das atividades, contribuiu para que as relações pessoais fossem 

marcadas pelo maior zelo na conduta pessoal. Mas, tal iniciativa ocorreu primeiro 

em outros países, antes de tornar-se realidade no Brasil: no caso da França a 

possibilidade de reparação dos danos morais já estava prevista desde o Código 
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Napoleônico. Este já previa a obrigação da reparação do dano por quem o 

causasse, não estabelecendo limitação quanto ao bem ofendido, autorizando o 

interprete a essa compreensão, e ao julgador a condenar no cumprimento da 

obrigação de reparar o dano de origem imaterial. O mesmo Código afirma em 

outro artigo sobre a indenização a ser concedida ao cônjuge que obteve o  

divórcio por perdas e danos ou pelo prejuízo material ou moral causado por esta 

dissolução do casamento. A aplicação da pena pecuniária já é antiga e a sua 

extensão para o dano moral tem resultado em conseqüências positivas, porquanto, 

em um mundo materialista afetar o patrimônio do ofensor é uma dura pena.  

As dúvidas, antes existentes, estão superadas uma vez que a 

jurisprudência é rica em afirmar a possibilidade da indenização do dano moral. 

Preenchendo uma lacuna tormentosa deixada pela doutrina, que em discussão 

permanente deixa, muitas vezes, um espaço de dúvida, já sanado pela 

jurisprudência: 

Tão constante e uniforme têm sido o entendimento dos tribunais 
franceses acolhendo a doutrina da reparabilidade dos danos morais, 
que Henri Ialaou afirmou que nenhum embaraço existe hoje, entre os 
juízes no sentido de se decretar tal reparação, tanto é que, hoje estão 
dando cifras elevadas para as perdas e danos, sem que, em muitas das 
espécies, seja avaliado o prejuízo moral, podemos, pois afirmar que 
esta concepção do prejuízo moral está desvalorizada (DA SILVA, 2002. 
p. 109).  

6.2 Aspectos Particulares   

Verificamos que na França também não foi tão fácil a aceitação da 

reparabilidade do dano moral, embora prevista legalmente.O preconceito contra 

esse tipo de indenização pelo visto, esbarrava-se na concepção equivocada de 

que o valor financeiro ou material não poderia compensar o sofrimento moral, ou 

que fosse uma imoralidade nesse tipo de compensação. Ora, o mundo moderno 
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substitui cada vez mais a pena fixada no Código Penal, pela pena financeira ou 

pela multa. O objetivo de tal compensação não é enriquecer o ofendido, porém, 

punir o ofensor. Atingindo o seu patrimônio, fato que só mais ultimamente vem 

sendo recebido com mais naturalidade pelos países latinos, quando já era comum 

nos Estados Unidos da América, país essencialmente capitalista, no qual 

prevalece o espírito prático e o dinheiro pode compensar qualquer dano. A Europa 

também adotou a possibilidade da reparação financeira do dano moral :  

França 

 

Conforme nos informa Aparecida I. Amarante, diante das 
esparsas e insuficientes previsões do texto legal sobre a proteção da 
honra, coube à jurisprudência francesa, apoiada pela doutrina e 
mesmo precedida por esta, 
assegurar a tutela da pessoa humana nos danos puramente 
extrapatrimoniais. Destaca Amiaud que existe nos tribunais franceses a 
consciência de que a personalidade humana deve ser protegida sob os 
diferentes aspectos que assume e sob as diferentes manifestações 
pelas quais se exterioriza.  

Itália 

 

O artigo 2.059 do Código Civil italiano, em vigência desde 
1942(ou seja, promulgado em pleno facismos) traz previsão expressa 
da reparação do dano moral, nos seguintes termos: Il danno non 
patrimoniale deve essere risarcito solo nel casi determinati dalla legge .  

Alemanha 

 

O legislador civil germânico de 1900 preocupou-se com os 
direitos da personalidade, ao elencar, no parag.823, o reconhecimento de 
quatro direitos fundamentais; vida, corpo, saúde e liberdade. Embora não 
tenha contemplado expressamente a honra, é possível se pensar na 
ampliação da sua tutela, de forma indireta, eis que o mesmo parag.823 
acrescenta a expressão ou qualquer um outro direito de uma pessoa 
(PAMPLONA. 1998. p. 50-51).    

Na Itália, o entendimento sobre o dano moral também foi cercado de 

cautela e foi estabelecido pelo Código Civil de 1942 que comente os casos 

previstos em lei poderiam merecer acolhida. Dessa forma, restringia à letra da lei, os 

casos em que poderia ocorrer a aplicação da indenização do dano moral. Com isso 

a limitação da sua aplicabilidade era um entrave à busca de solução para aquelas 

situações ausentes do código. Situações que estavam vinculadas a 

comportamentos tipificados no Código Penal, o que representou um retrocesso, 

como podemos ver na citação abaixo: 
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Como se vê, o legislador italiano de 1942 adotou, como fundamento legal 
da reparabilidade desses danos, a mesma doutrina formulada por Aubry e 
Rau. Segundo Adriano de Cupis, isto significa que só a coexistência do 
interesse privado relativo ao bem não patrimonial, entendimento este 
seguido por Mário Manfredini e Lodovico Barassi.  

É justamente nisso que consiste o retrocesso do legislador italiano de 
1942, uma vez que, conforme acentua René Demogue, a doutrina de 
Aubry e Rau, segundo o qual os danos morais somente podem ser 
reparados no caso de decorrerem de um delito penal, é arbitrária, ilógica 
e irracional. ( idem).   

Aqui a jurisprudência, mais uma vez, surge como a responsável pela 

correção de rumos do direito, estabelecendo novos entendimentos. Direciona para 

a prática democrática em que o direito se firma como ciência asseguradora da 

liberdade, voltada para a finalidade de suavizar a vida do ser humano.  

O direito germânico também apresenta semelhança ao direito italiano, 

quando manifesta a preocupação de só poder existir dano moral naqueles casos 

previstos em   lei, mas com origem no direito penal. Ali a jurisprudência também 

agiu de forma a conceber outro entendimento. Em todas as legislações estrangeiras 

apontadas, verifica-se que ocorre a procura pela exatidão do ato danoso com a sua 

fixação segundo a sua tipificação. Ao contrário das normas produzidas no Brasil, 

cujo espírito é permitir ao aplicador da lei a possibilidade de extrair da norma o 

conteúdo a ser aplicado a cada  caso, verificando-se a oportunidade, por meio da 

valoração do fato, aplicando, ou não aplicando a condenação ao pagamento do 

dano moral praticado contra a vítima.  

6.3 Universalização do Fenômeno   

Como se pode ver, o dano moral indenizável há muito já era previsto na 

legislação ou na jurisprudência estrangeira, que de modo geral trata do dano moral, 
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considerando o fato ocorrido em razão do ilícito ou ato involuntário como ele 

costuma acontecer. Como por exemplo, aquele dano moral surgido em face do 

acidente de trabalho, na qual a maioria das legislações se preocupa com a 

existência da culpa subjetiva do empregador. Ou seja, que de algum modo ele 

tenha contribuído para o evento, uma vez que a culpa objetiva refere-se apenas ao 

dano material e de natureza previdenciária. O fenômeno se torna universal, levado 

pelo trabalho da imprensa que se encarrega de divulgar os resultados julgados. 

Deve ser considerado que o nível educacional e a consciência de cidadania muito 

têm contribuído para a expansão pela busca de amparo judicial.  

O infortúnio trabalhista, desde o direito estrangeiro, só é indenizável   

civilmente quando decorrente da culpa subjetiva do empregador, somente nesse 

caso caberá a reparação pelo dano moral. Significa que em não havendo a 

contribuição do empregador de algum modo, ou havendo culpa do trabalhador, 

esse ficará em situação de perda, recebendo apenas pelos danos sofridos por força 

do seguro previdenciário. Ora, nenhum trabalhador, em sã consciência, colocaria 

em risco a sua vida, ou a perda de um membro com o objetivo de receber a 

indenização paga pela previdência, qualquer que fosse a quantia.  

Com isso é afirmado que, em qualquer das hipóteses, o trabalhador 

deveria receber o pagamento da reparação previdenciária e civil, sendo que esta 

última englobaria os danos materiais e morais, para isto seria necessária a criação 

de um seguro obrigatório que pudesse responder por esse encargo. A proteção da 

vida do trabalhador, da sua saúde e das garantias de condições de sobrevivência 

digna no caso de tornar-se vítima do infortúnio trabalhista significa o amparo 

mínimo esperado de uma sociedade democrática, preocupada com os seus 

trabalhadores. A preocupação não deve ser com pequenos acidentes, tratáveis e 
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até esquecidos, mas, ressalte-se, que o ocorre nos acidentes de maiores 

proporções, nos quais os danos materiais são seguidos de profundos danos 

morais. Estes às vezes mais significativos do que aqueles, reservando marcas 

irreparáveis e cuja indenização pode ser considerada uma minoração do 

sofrimento que pode marcar para sempre a existência da vítima.                       
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CAPÍTULO VII  

DA PRESCRIÇÃO DO DANO MORAL NA RELAÇÃO TRABALHISTA  

Prescrição: entendimento e origem. Prescrição na relação empregatícia. Da 

prescrição nas obrigações pessoais.  

7.1 Prescrição: Compreensão e Origem   

A prescrição é um instituto jurídico vinculado ao transcurso do tempo. O 

fenômeno tempo, aliado a inação do titular do direito, determina a impossibilidade 

da obtenção do direito, em face da perda do direito da ação correspondente, por 

isso distingui-se  da decadência, por essa razão. No novo Código Civil brasileiro a 

viger a partir de janeiro de 2003, o entendimento está de acordo com o direito 

moderno: a prescrição se dá em relação ao direito e não em relação a ação, como 

se pode compreender no art. 189 daquele código, rompendo um entendimento 

milenar do direito romano. Em harmonia com o teor do artigo do novo Código Civil 

pode ser afirmado que: prescrição é a perda da possibilidade do titular do direito 

obter a sua satisfação porque não agiu em tempo certo, segundo os prazos 

determinados por lei. O tempo é enfim, o determinante do atendimento da 

pretensão ou da sua negação.  

O homem elegeu o tempo como meio e fenômeno para distanciar os 

fatos da sua existência e, entendendo a sua finitude, compreendendo que a vida 

tem limite próprio, não poderia permitir que interesses de ordem pessoal tivessem 

duração infinita, quando os titulares não são eternos. A prescrição põe 
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limite às possibilidades e interesses, servindo de elemento pacificador. Evita 

assim, que o direito se transforme em valor a serviço das paixões pessoais, 

garantindo a certeza das relações jurídicas.  

Viver em um mundo em que a prescrição não fosse aplicada, seria um 

tormento. O tempo perderia o seu glamour e as lembranças seriam um martírio 

perene. A paz social não existiria. Cabe ao ordenamento jurídico estabelecer 

regras e possibilidades, razoáveis, de modo que as pessoas saibam como se 

portar diante da realidade jurídica que se lhe apresente.  

Para o Direito Romano as ações eram eternas. A qualquer tempo o 

credor poderia exigir o seu crédito, ressalvado um pequeno número de ações, que 

eram consideradas temporárias às quais eram impostos limites para a iniciativa do 

titular do direito. Em nossos dias a permanência de tal situação só é aceitável na 

área do Direito Penal, e em casos muito específicos. Só em 424, com Teodósio II 

é que a Constituição imperial veio por fim à perpetuidade das ações. Com 

Justiniano, no século VI, o instituto da prescrição adquiriu direcionamento próprio, 

passando a ter importância mais significativa no âmbito dos negócios de ordem 

pessoal e patrimonial, quando chegou a ser confundido com o usucapião.  

O direito se moderniza ao entender que a permanência da prescrição 

na relação jurídica reveste cada situação específica em um prazo que é transitório. 

Embora tardia no Direito Romano, a prescrição é uma conquista social, jurídica e 

democrática decorre das diversas correntes ideológicas e sociais, além da 

doutrina da igreja, as quais vicejaram a partir do século XVIII. Fruto da criatividade 

humana, a prescrição revela o direito como técnica de acomodação, à medida que 

não autoriza o titular do direito a obter a sua pretensão, atribuindo-lhe a perda por 

sua inatividade. Não se trata da aplicação imperiosa do perdão jubileu dos 
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judeus e cristãos, nem de premiar o devedor, mas, sim, de não socorrer ao 

intempestivo.  

O tempo, essa ilusão humana, marcando cada etapa da vida, funciona 

como regulador dos acontecimentos e das oportunidades. Pode tornar quitada a 

dívida não paga, ou extinguir outras obrigações em razão da sua passagem. Com 

a sua presença invisível, o seu ingresso no universo jurídico pode ser devastador, 

provocando novas realidades, mas assegurando a estabilidade dos negócios 

jurídicos. Do ponto de vista histórico e social o instituto da prescrição constitui-se 

uma conquista social e jurídica e que legitima a defesa do devedor. Não o 

obrigando a cumprir a sua parte de sacrifício no negócio jurídico, ato jurídico ou 

fato jurídico. O cumprimento da sua obrigação, qualquer que seja a sua origem, 

torna-se inexigível e a matéria de defesa daquele que deveria cumprir a obrigação, 

não será outra senão a que está dispensado do cumprimento do encargo a que se 

obrigara.  

7.2 Prescrição na Relação Empregatícia   

Ao contrário do Código Civil que estabeleceu diversos prazos 

prescricionais, a CLT, por tratar exclusivamente de um único tipo de contrato não 

poderia apresentar a diversidade de prazos do Código Civil. Até 4 de outubro de 

1988 apresentava o prazo    de dois anos para que o trabalhador pudesse reclamar 

os seus créditos. Variava a apenas o início da contagem desse prazo, a depender 

da condição do trabalho ser de natureza rural ou de natureza urbana. Em 1966, 

com a criação do regime do FGTS, por razões específicas, o crédito referente à 

mencionada parcela teve o seu prazo de prescrição fixado em 30 anos. 
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O contrato de trabalho foi construído sob o prisma do sentido tutelar que 

caracteriza o Direito do Trabalho. Não poderia ser outra forma, sob pena de perder 

o   seu objetivo. Entretanto, ainda que merecendo atenção especial, as obrigações 

dele decorrentes não poderiam ficar imunes ao fenômeno temporal representado 

pelo   instituto da prescrição:  

A dinâmica das relações humanas, constantemente criando e extinguindo 
relações jurídicas, não se compadece com a eternização de dúvidas e 
incertezas indesejadas pelo Estado. Disso resulta que o instituto 
prescricional encontra justificativa em imperativos de ordem pública, 
fundamentados na necessidade de estabilidade e segurança das 
relações jurídicas. (RODRIGUES, 1999 p.10).   

Com a vigência da nova Constituição Federal, em cinco de outubro de 

1988, houve mudança quanto à aplicação da prescrição em relação ao trabalho 

urbano, mantida a situação em relação trabalho rural. Em maio de 2000 ambas as 

situações foram igualadas, passando a prescrição a atingir as parcelas não pagas 

que tenham completado cinco anos, isso durante a vigência do contrato. Com a 

rescisão do contrato  o prazo é de dois anos, contados daquela data. Com relação 

ao FGTS permanece controvérsia jurisprudencial se a prescrição é trintenária ou 

qüinqüenal, embora, lege   lata o prazo seja de 30 anos.  

Para todos os trabalhadores, com exceção do menor de 18 anos, a 

prescrição passa a correr de igual modo. Ou seja, a gênese do direito de ação inicia 

no exato momento em que é violada a ordem jurídica. Surgida a oportunidade para 

buscar a proteção do judiciário, de imediato o prazo começa a ser contado.  

A relação empregatícia envolve a realização de obrigações contínuas, 

em razão da característica do contrato de trabalho que é o trato sucessivo. Desse 

modo, a prescrição se aplica apenas às parcelas, separadamente incluídas dentro 
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do prazo de prescrição. Ao contrário da legislação civil em que a prescrição se dá 

na totalidade do direito.  

A legislação trabalhista não poderia se preocupar com prazos referentes 

a situações que não são estritamente vinculadas ao seu campo de atuação. Este é 

o caso do dano moral ou de outras verdades jurídicas que possam merecer atenção 

por  envolver interesse de trabalhador. Ocorre que, outros fatos que são do 

interesse de um maior número de pessoas, já foram tratados em outras áreas do 

direito e as conseqüências desses fatos ou atos são as mesmas para qualquer 

pessoa. Por isso é considerado extravagante tratar por mais de uma vez, do mesmo 

objeto, quando lei de caráter genérico cuida de igual modo para todos sobre a 

matéria.  

O contrato de trabalho não envolver outras obrigações que não sejam 

trabalhistas. O fato de circunstancialmente ser atingido pela legislação do 

imposto de  renda e, obrigatoriamente, pela legislação previdenciária, não modifica 

o seu objeto, apenas confirma a compreensão do direito como um todo. Todavia, o 

seu conteúdo é só trabalhista e a prescrição a ser aplicada em tais relações é 

aquela fixada na CLT e na Constituição Federal, que por ser hierarquicamente 

superior àquela, além de mais recente, modificou a norma infraconstitucional. As 

diferentes competências para apreciação de matérias de igual teor não 

descaracterizam a natureza da pretensão, quando a ocorrência pode atingir titulares 

de direitos, quer sejam trabalhadores, empregadores ou desempregados.  

7.3 Da Prescrição nas Obrigações Pessoais  
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O Código Civil de 1916 diz em seu artigo 177 que as ações pessoais 

prescrevem em 20 anos, ordinariamente. O novo Código Civil, cuja vigência será a 

partir de janeiro do ano 2003 modifica esse prazo. O que nos toca de próximo é a 

natureza da ação em que se resguarda a pretensão. Cuida o citado dispositivo 

daquelas ações pessoais, em oposição àquelas reais. Nesse estudo cabe a 

preocupação de compreender que as ações pertinentes aos créditos trabalhistas 

pessoais possuem um tratamento diferenciado por força da legislação específica. 

Cumpre observar que mencionada legislação refere-se exclusivamente ao conteúdo 

de ordem trabalhista, ou seja, trata dos aspectos obrigacionais que falam 

diretamente às atividades laborais.  

Enfim, refere-se ao estabelecido na CLT, regulando as atividades 

integrantes do contrato de trabalho. Não poderia a Consolidação das leis Trabalhistas 

prevenir outras circunstâncias que não fossem aquelas da relação a que se propõe 

regular. Considerando que o seu objetivo é atender o caráter protetor que permeia a 

finalidade do contrato de trabalho, que é o de assegurar o equilíbrio entre as partes 

contratantes. Fugir desse compromisso, incluindo outras relações seria acrescentar, de 

modo desnecessário, por ser repetitivo, regras jurídicas estendidas para todos os 

cidadãos e sem a natureza tutelar das regras trabalhistas.  

O dano moral, matéria prevista na Constituição Federal e no Código Civil 

revela a natureza civil desse direito, ainda que as circunstâncias em que ocorra 

esteja vinculada a uma relação trabalhista. A moralidade e o tratamento ético e a 

polidez e, de igual modo à saúde e o bem estar de todo cidadão, independe da 

existência de contrato de trabalho, razão porque o tratamento a ser dado ao 

dano moral, no que se refere à prescrição é aquele fixado no Código Civil. Se for 

entendido de forma contrária, aplicando-se os dispositivos da CLT que tratam da 
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prescrição, estaríamos invertendo o espírito protetor do Direito do Trabalho, 

beneficiando aquele que estiver fora da relação de trabalho punindo o 

trabalhador por sua condição. A CLT não se refere à matéria e não há lei que se 

refira a outro modo que não seja o estabelecido no Código Civil. A indenização 

por dano moral, existindo relação de trabalho, não pode ser caracterizada um 

crédito trabalhista típico, que resulta da subordinação, da obrigação de trabalhar 

e do direto à remuneração, como afirma o acórdão a seguir transcrito: 

EMENTA 

 

DANO MORAL 

 

1. Em sendo o dano moral resultante de 
relação de emprego é competente a Justiça do Trabalho para apreciar o 
pedido formulado.   2. Embora a competência seja da Justiça obreira, a 
prescrição a ser aplicada é      a do Código Civil, por não se tratar de verba 
trabalhista propriamente dita. (TRT       da 21ª região  RO, nº 27-00378-96-
5. DJE/RN em 15/01/99).    

O acórdão define duas situações: a da competência e a da prescrição. 

O dano moral está previsto no art. 159 do Código Civil, em que se funda a 

responsabilidade civil. É encontrada nas mais diversas relações jurídicas, por isso 

está correto o entendimento de que a prescrição a ser aplicada é a da legislação 

civil e não aquela outra, danosa ao trabalhador.  

A reparação do dano moral não é um crédito trabalhista, como de fato 

não é crédito de ninguém, é reparação de uma situação trágica e que não constitui 

objeto do contrato de trabalho. Ela pode surgir, ou não surgir, dependerá de fato 

que poderá nunca acontecer, daí a reparação também não será devida se não 

ocorrer fato danoso à moral do trabalhador.  

Embora a competência para a apreciação do dano moral resultante da 

relação de emprego seja da Justiça do Trabalho, o instituto do direito material, 

prescrição, não deve ficar sob a dependência da especificidade do órgão julgador, 

no que se refere à prescrição própria da relação empregatícia, para aplicar a 

prescrição segundo a sua opção. Não há outra norma jurídica que se pronuncie 
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sobre a prescrição das ações pessoais, que não seja aquela do Código Civil, por 

que a reparação do dano moral integra o campo da responsabilidade civil.  

Desse modo, quer pela previsão legal que assegura a natureza da 

reparação do dano moral, quer pela ausência de norma específica que trate do 

dano moral em outra esfera jurídica, não há porque manifestar outro entendimento 

de que o dano moral, embora ocorrido em face de uma relação de emprego, deve 

ter aplicado contra esse tipo de evento, outra contagem de lapso prescricional que 

não seja do Código Civil.                  
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CAPÍTULO VIII  

DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA  

Aspectos da competência. Competência da Justiça do Trabalho.  

8.1 Aspectos da Competência.   

A reparação do dano moral é de natureza civil, o fato da sua ocorrência 

em uma relação de emprego não lhe tira essa natureza. A discussão surge 

quando o dano moral ocorre em razão de relação laboral, pois sendo um fato 

marcado pela existência do contrato de emprego, entendem alguns que é da 

Justiça do Trabalho a competência para a apreciação da matéria. Outros insistem 

na natureza civil da reparação, não havendo crédito trabalhista a ser discutido, 

portanto, dizem, a competência é da Justiça Estadual.  

Alguns países conferem à Justiça comum a competência para julgar os 

feitos referentes ao dano moral que tenham surgido entre empregados e 

empregadores, a exemplo da Alemanha, Argentina e Itália. Enquanto outros 

entendem ser a competência da Justiça do Trabalho, como prefere o Uruguai:  

Nota-se, portanto que em alguns países que adotam o sistema jurídico 
codificado, em especial os de língua latina, a competência para 
julgamento das lides, por danos morais é atribuída à Justiça do 
Trabalho, contato que a conduta antijurídica mantenha relação de causa 
e efeito com o contrato de trabalho.  

Este aspecto revela-se de crucial importância para a definição do órgão 
jurisdicional que detém competência para as ações fundadas em dano 
moral,  

Visto existir diferença entre a lesão imaterial, que diz respeito à esfera 
trabalhista, e a que se relaciona à esfera civil. (COSTA, 1999 p.72).  
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No Brasil, a Constituição Federal em seu Artigo 114 afirma: Compete à 

Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre  

trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo 

e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, 

dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da     

relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento 

de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. O artigo favorece o entendimento 

de que todas as questões decorrentes da relação laboral terão a Justiça do Trabalho 

como a competente para a sua apreciação. Não faz distinção entre as diversas 

possibilidades, não restringe aquela competência a determinadas situações, antes, 

amplia a sua competência.  

Numerosos encontros e seminários têm ocorrido no Brasil para que seja 

discutida a matéria, como se houvesse alguma dúvida em relação ao dispositivo 

Constitucional. De estranhar é que existem feitos julgados pelas duas Justiças, a do 

Trabalho e a Justiça Estadual. Muitos Juízes da Justiça comum entendem ser      

detentores da competência para apreciar tais feitos, negando ao empregado ou a 

empregador a oportunidade de ver julgada a sua pretensão no foro especial, para 

eles criados.  

Ao permitir que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho 

sejam apreciadas pela Justiça especializada, não está determinando a natureza da  

controvérsia, mas, apenas que ela tenha nascido no curso da relação trabalhista. 

Esse é o entendimento que depreendemos da decisão do STF:  

Justiça do Trabalho: competência.CF/88, art.114: ação de empregado 
contra empregador, visando à observância das condições negociais da 
promessa de contratar formulada pela empresa em decorrência de 
relação de trabalho.  

Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de servidores do banco 
do  Brasil para compelir a empresa ao cumprimento da promessa de 
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vender-lhes, em dadas condições de preço e modo de pagamento, 
apartamentos que, assentindo em transferir-se para Brasília, aqui 
viessem a ocupar, por mais cinco anos, permanecendo a seu serviço 
exclusivo e direito.  

À determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que 
dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, no caso 
que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o fundamento do 
pedido, tenha sido feita em razão da relação de trabalho. (COSTA, idem, 
p.75-76).   

Como se vê a natureza do dano ou ilícito não deve ter influência quanto à 

competência, isso no que se refere aos interesses exclusivos do empregado ou do 

empregador. O Constituinte quis garantir foro especial para os envolvidos na 

relação laboral, independentemente da natureza do bem ou interesse em disputa.  

8.2 Competência da Justiça do Trabalho   

Atualmente, a compreensão da maioria está voltada para a aceitação da 

Justiça do Trabalho como sendo a competente para apreciar o dano moral na 

relação trabalhista. Pamplona Filho, por diversas vezes citado, em recente artigo 

publicado em meio eletrônico, procura esgotar o assunto, pondo fim às discussões 

sobre a matéria. Certamente, não faltarão vozes contrárias, as quais insistirão em 

discutir a natureza da reparação do dano e do ilícito, para entender que a Justiça 

Estadual é a competente   para apreciar e julgar ações pertinentes ao dano moral, 

não importando a existência de contrato de trabalho.  

O privilégio Constitucional, ao estabelecer a Justiça do Trabalho como 

sendo  a instância competente para julgar qualquer pendência surgida durante o 

contrato de trabalho, não deve sofrer a renúncia do titular do direito, empregado ou 

empregador.  
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Confirmamos que esse é entendimento abraçado pela maioria dos 

autores, incluímos aí Pamplona Filho, o qual sustenta a defesa de ser a Justiça do 

Trabalho o   foro competente para dirimir as questões relativas ao dano moral 

ocorrido na relação de trabalho.  

A compreensão do que é competência torna-se de pronto, questão 

crucial  para o esclarecimento da matéria referente ao estudo proposto. A partir 

disso,  finalmente, o estabelecimento do papel do Poder Judiciário, em suas 

múltiplas vertentes para apreciar os problemas que lhes são apresentados. Pela 

compreensão daquele significado é que se pode direcionar a importância dos limites 

e das atividades das instâncias com origem na relação de emprego, ou fora dela.  

A jurisdição e a competência se completam na prestação do atendimento 

das pretensões apresentadas ao Poder Judiciário. O fato da norma Constitucional 

fixar competência diferenciada para apreciação de fenômenos jurídicos da mesma 

natureza, não muda a essência do instituto da responsabilidade civil. No caso dos 

danos morais vinculados ao contrato de emprego, por sua decorrência será 

apreciado pela competência de uma das varas do trabalho, como fica claro no 

conteúdo do artigo 114  da Constituição Federal. Afinal, o caráter tutelar do Direito 

do Trabalho não deve ser ignorado. Sem essa característica o conteúdo das 

normas trabalhistas perderia o seu objetivo. Desfigurado, retornaríamos ao início do 

século XVII.  

Estão enganados os que pensam que o dano moral decorrente da 

relação de emprego seja uma novidade estabelecida pela Constituição Federal de 

1988. A CLT sempre trouxe conteúdo de proteção ao trabalhador atingido em sua 

esfera moral. Não podemos ignorar que o papel protetivo da CLT se faz presente 

nos diversos momentos da relação de emprego. O legislador não fixaria na CLT, 
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norma apropriada para as relações trabalhistas, um direito, cuja cobrança dar-se-ia 

em outra instância que não fosse aquela estabelecida com a competente para 

apreciar os conflitos trabalhistas. De modo que não deve haver outro entendimento 

senão aquele em que se fixa a Justiça    do Trabalho como sendo a competente 

para a apreciação desse tipo de conflito. Podemos ver que se encontra estabelecido 

no art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho: o empregado poderá considerar 

rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:  e) praticar o 

empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da 

honra e boa fama. Tal afirmativa concede ao empregado o privilégio do foro 

trabalhista para apresentar suas questões, quando se tratar de danos morais.   

A entrada em vigência da Constituição Federal em 1988 pôs um final as 

dúvidas então existentes quanto à competência para a apreciação das demandas 

referentes ao dano moral que envolva a existência de contrato de emprego, dano  

impulso à discussão. A pequena resistência ainda existente não deve perdurar. O 

que chama atenção para essa realidade é a indiferença dos magistrados da Justiça   

Estadual, os quais acolhem os feitos aforados em sua jurisdição, sem que 

apresentem qualquer tipo de questionamento, permitindo que se avolumem uma 

quantidade de  casos em longa fila de espera, aguardando julgamento. É no artigo 

114 da Constituição Federal que vamos encontrar o fundamento maior que dá 

sustentação a afirmação de que mencionadas ações devem ser julgadas por aquela 

Justiça especializada.  

Sob o aspecto da segurança legal não há dúvida quanto a competência, 

o   que é preciso é as duas Justiças, do Trabalho e dos Estados firmem assumir a 

direção oferecida pela Constituição e pela lei ordinária em vigência. 
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Em harmonia com o artigo 483 acima mencionado o artigo 652, IV, da lei 

consolidada, atribui competência material à Justiça do Trabalho para conciliar e 

julgar todos os demais dissídios relacionados com contrato de emprego.  

A jurisprudência vem pacificando ao longo do tempo a questão da 

competência da Justiça do Trabalho para apreciar os conflitos relativos aos danos   

morais ocorridos em qualquer das fases do contrato de emprego. Muitos Tribunais e    

boa parte das Varas do Trabalho já não levantam questões sobre a competência 

para apreciar tais conflitos. De igual modo já foi diminuída a resistência de partes e   

advogados quanto a tal matéria e em diversos casos não são argüida a exceção de 

incompetência em razão do teor da reclamação que trata do dano moral, referido   

avança se dá de forma mais presente na região Sul e Sudeste do País. Isso não   

significa que em outras regiões não ocorra a aceitação da Justiça do Trabalho como 

sendo a competente para julgar dissídios que têm como causa o dano moral. Santa 

Catarina, que corresponde a 12ª Região, tem sido pródigo em decisões que 

reconhece a competência da justiça especializada para apreciar mencionados 

feitos:  

DANO MORAL . Acusação leviana de ato de improbidade. Furto. 
Negativa de acusação em juízo e despedida imotivada. Comprovação 
segura da existência do fato. Indenização devida.  

Ementa : A demonstração inequívoca do fato apontado como lesivo à 
imagem   e à honra constitui elemento suficiente para transmudar o 
prejuízo sofrido pelo obreiro em indenização por dano moral. Trata-se de 
justa reparação a quem sofre prejuízo sem causa, em função de mácula 
lançada com repercussão na vida profissional e privada. Configurando, 
pois, o fator gerador, o resultado é        a reparação do dano através de 
indenização correspondente.  

RO Voluntário 912/2001-1- 1ª T. 

 

TRT 12ª Reg. 

 

12.06.2001 

 

Juiz 
Antônio Carlos Facioli Chedid . (Revista Do Direito do Trabalho nº 104. 
Coordenação Mannrich, Nelson. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 
Pág. 355).  

ASSÉDIO SEXUAL NO LOCAL DE TRABALHO. Dano moral.  
Responsabilidade do empregador.  
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Ementa: O empregador tem o dever de assegurar ao empregado, no 

ambiente de trabalho, a tranqüilidade indispensável às suas atividades, 
prevenindo qualquer possibilidade de importunações ou agressões, 
principalmente as decorrentes da libido, pelo trauma resultante às vítimas  
(idem, p.357).  

RO Voluntário 2125/00- 2ª T.  TRT 12ª Reg.-j. 26.03.2001- rel. Juiz José 
Luiz Moreira Cacciari  DJSC11.04.2001.  

DANO MORAL. Assédio sexual e manobras de conquista.  

Ementa: O que caracteriza o assédio sexual são as tentativas de 
imposição da vontade de uma parte a outra e das quais resultaram 
seqüelas dolorosas. Deve o julgador, com a necessária neutralidade, 
discernir o assédio sexual das manobras de conquistas, algumas 
ousadas, entre homem e mulher, e que até agora têm sido aceitas pela 
sociedade.  

RO Voluntário 6634/00 

 

2ª T. 

 

TRT 12ª Reg.- j. 18.04.2001- rel. Juiz 
José     Luiz Moreira Cacciari- DJSC 11.05.2001 (Revista do Direito do 
Trabalho. Nº  105. p. 382).    

Essas decisões comprovam que o entendimento quanto à competência 

já se encontra firmado entre os julgadores. Podemos observar que nos julgados 

acima citados não aparece qualquer tipo de exceção em razão da matéria. Isso 

significa que as partes e os julgadores não se preocuparam com o assunto, mas, 

aceitaram de pronto aquela Justiça especializada como sendo a competente 

para apreciar conflitos que  envolvam danos morais que venham a surgir e que 

tenham vinculação com contrato de emprego.  

O Contrato de emprego, a fase que o antecede ou a fase que o precede, 

são especiais no que se refere aos destinatários dos direitos e das obrigações. 

Contudo, tais especialidades não permitem que o conteúdo das suas cláusulas não 

estejam vinculados ao teor dos princípios gerais do direito privado. A especificidade 

garante as diferenças próprias de cada ária do direito e cria um foro privilegiado, no 

sentido de ser específico quanto à competência. Não são os princípios 

diferenciadores que fixaram o foro, mas sim a segurança jurídica a ser oferecida em 

razão da relevância da matéria, face à sua importância diante do social. Não há 
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obstáculo de ordem formal ou material que imponha outra competência, senão o 

preconceito ou a desinformação.  

A Justiça do Trabalho não é gratuita. A condição de pobreza dos 

postulantes conduz à concessão da assistência judiciária sem ônus. Não deve ser 

em razão da condição econômica do reclamante que a competência deve ser a 

Justiça do Trabalho, mas, em razão da fixação da sua competência por ordem 

Constitucional. A Carta magna ao estabelecer aquela competência não se 

preocupou com a capacidade financeira dos postulantes, uma vez que aquela já 

estava protegida pela lei. O direito à assistência judiciária gratuita independe do 

foro, mas sim da falta de capacidade financeira ou econômica em financiar os 

gastos com a demanda, e isso é pertinente, de igual modo, na Justiça do Trabalho. 

Não pode ser perdido o foco da matéria que é o de proteger, especialmente o 

trabalhador, afinal o Direito do Trabalho é de natureza tutelar. Embora o aspecto 

processual seja essencialmente técnica, o caráter de proteção não pode ausentar-

se de forma definitiva.  

Entende-se, de modo quase pacífico, que o dano moral ocorrido durante 

o contrato de trabalho, deve ser apreciado pela Justiça especializada, apenas 

algumas vozes discordantes destoam desse entendimento, mas, já são minoria, 

não afetando o novo entendimento. A controvérsia torna-se realmente acalorada 

quando se trata do  dano moral na fase pré-contratual, ou pós-contratual. 

Deparamos nessas situações com uma preocupação pertinente. Na fase pré-

contratual não há empregador, nem há empregado. O contrato pode não ocorrer.  

Como poderia as conseqüências havidas do desentendimento das 

partes, ainda na pontuação ou tratativa, gerar discussões na órbita da Justiça do 

Trabalho? A negativa do vínculo se impõe em tais circunstâncias. Além do mais é 
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preciso ficar claro que a competência da Justiça especializada beneficia a ambas 

as partes e dano poderia ocorrer, provocado pelo candidato ao emprego e estar-

se-á beneficiando um empregador com a competência especial, contra alguém 

que não praticou dano durante a relação trabalhista.  

Por outro lado, temos a situação do dano moral provocado por qualquer 

das partes envolvidas no contrato de emprego, quando o contrato deixou de 

existir, não importando a razão da sua finalização. O empregador que provoca um 

dano moral ao seu ex-empregado está causando um dano moral extracontratual, 

no sentido de estar provocando um dano de natureza civil e sem vinculação 

trabalhista. O que dá possibilidade de foro especial é a existência do contrato de 

trabalho. A natureza do dano é civil em qualquer das circunstâncias aqui referidas. 

O suporte jurídico que estabelece a Justiça do Trabalho é vigência do contrato. De 

igual modo, o dano moral causado pelo empregado ao empregador, após a 

despedida ou demissão não encontrará guarida na Justiça Especializada, uma 

vez que a ocorrência se deu quando o contrato não mais se encontrava em 

vigência. Portanto, a esfera para apreciar tais feitos deve ser outra, já que não 

existe liame jurídico que possibilite levar sua apreciação para a Justiça do 

Trabalho, consagrada a dissídios de natureza laboral ou surgidos em sua 

decorrência, ou ainda, durante a vigência de contrato de trabalho. Em julgado do 

TRT da 3ª Região, ficou demonstrado que a incompetência para apreciação do 

dano moral pela Justiça do Trabalho fica estabelecida, se o dano ocorreu fora do 

contrato de trabalho, como se vê a seguir:  

EMENTA : DANOS MORAIS 

 

FATO POSTERIOR A EXTINÇÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO 

 

Incompetência 

 

Não compete à Justiça 

do Trabalho apreciar controvérsia que não tenha decorrência durante o 

contrato de trabalho, situação que se verifica na hipótese de postulação 
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de indenização por Dano moral por fato ocorrido posteriormente à 

ruptura do vínculo empregatício. Ref.:art.114,CF/88 (Varela, p.97).   

A Justiça do Trabalho tem por finalidade julgar os conflitos surgidos 

durante a vigência do contrato de trabalho, quer o contrato esteja em vigência, ou 

não esteja em vigência. Todavia a marca da sua atuação será sempre em relação 

ao fato ocorrido durante a vigência do contrato de emprego. A competência para 

apreciar os danos morais fora do contrato de trabalho é da Justiça Estadual.                    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. O conceito de dano moral está consagrado na doutrina, não restando maiores 

discussões. O sentimento arraigado do que seja o sofrimento moral não é 

difícil de ser compreendido, ressalvando em situações mais complexas, 

quando, por  certo, se exigirá maiores preocupações. De modo geral é fácil 

detectar a sua caracterização;  

2. O universo da moralidade passou a ser um bem tutelado juridicamente. As 

transformações sociais e políticas ocorridas ao longo dos séculos impuseram      

novos paradigmas, fazendo com que a dignidade humana seja o valor maior. 

Determinando novos conceitos e comportamentos, estendendo para as           

relações de emprego as conquistas estabelecidas pelo novo pensar.             

Garantindo aos componentes desse tipo de relação a garantia jurídica da       

reparação devida, quando ferido em sua esfera moral na vigência do contrato            

de emprego;  

3. O dano moral ocorrido durante a vigência do contrato de emprego encontra 

sustentação jurídica na norma fundamental. E se o seu fundamento primeiro se 

encontra no âmbito da Constituição Federal, fonte hierarquicamente superior do 

direito, é porque se desejou dar status de foro privilegiado a tais situações. Inútil 

qualquer discussão quanto à sua existência, pois se tornou, de modo definitivo         

um componente sujeito a ocorrer no contrato de trabalho;  
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4. O dano moral decorrente do contrato de emprego passou a integrar a           

Constituição Federal como sendo um dos direitos do empregado atingido pela 

agressão moral cometida pelo empregador ou por seus prepostos ou ainda,            

nos casos de danos morais resultantes da infortunística. Deixou de ser 

apenas um ponto de exercício doutrinário e passa a integrar o conteúdo de 

ordem legal. Passa a merecer o status de constitucionalidade, demonstrando a 

preocupação do legislador em agasalhar de forma mais destacada e com maior 

garantia,   inserindo-o no âmbito da Constituição Federal;  

5.  Estabelecido de forma expressa nos artigos 5º, incisos V e X; 7º inciso, 

XXVIII,   da Constituição Federal, reforça o caráter de constitucionalização 

do Direito. O dano moral originado em razão do contrato de trabalho é de 

natureza civil. Se, em primeiro momento, o dano decorrente do acidente do 

trabalho é matéria Previdenciária, em seguida ele passa a ter natureza civil. 

Isso, face ao seu caráter de reparabilidade de ofensas material e moral, 

previstas no Código Civil, em razão da sua natureza, pois encontra-se no 

campo da responsabilidade civil e seria extravagante que tivéssemos em 

outra norma a repetição do conteúdo daquele Código, tratando da mesma 

matéria. Entretanto, na reparação dos danos morais por acidente de 

trabalho pressupõem-se um contrato de trabalho, sob pena de ser de outra 

a razão do pedir. Sabendo que só o empregado pode sofrer esse tipo de 

acidente, portanto, única categoria na condição de ser autor em ação de 

danos morais por acidente de trabalho;  



 

107

 
6. Em razão da complexidade de atividades, de técnicas e das transformações   

exigidas pelo complexo econômico industrial, a cada dia o campo da culpa           

amplia-se para o empregador no que se refere ao acidente do trabalho. A 

periculosidade e a insalubridade são fatores presentes em qualquer atividade  

no mundo moderno. Desde o mais confortável escritório em que o digitador 

pode adquirir a LER, ao trabalho em indústrias de produtos químicos, até o 

trabalho com explosivos e com energia. Não bastando o fornecimento dos 

equipamentos exigidos compulsoriamente, mas o treinamento e o trabalho 

educativo para o hábito do seu uso. O que não impede o fato danoso e não 

exonera o empregador da sua responsabilidade de recompor economicamente 

os danos sofridos pelo trabalhador, sejam materiais ou morais;  

7. A quantificação dos danos morais continuará por muito tempo como ponto de 

discussão dos doutrinadores, mediado pela jurisprudência até que surja uma         

nova fórmula ou se adote lege ferenda uma solução pacificadora. Até aqui, tem 

prevalecido o entendimento da maioria, adotando o sistema aberto, que 

permite ao juiz examinar a matéria e segundo o seu arbítrio, considerando as        

peculiaridades do fato, as condições sócio-econômicas dos envolvidos, a     

repercussão que venha a ter na vida da vítima. Isso sem perder de vista o bom    

senso, que deve revelar aquele entendimento médio da sociedade, quiçá o 

uso do princípio da razoabilidade tão bem aplicado no Direito do Trabalho e no  

Direito Administrativo, de modo que não ocorram exageros em favor ou contra 

a qualquer das partes envolvidas no litígio; 

A compreensão da maioria é que o sistema aberto tem sido aplicado de modo 

satisfatório. Sobretudo porque a jurisprudência tem demonstrado que não são 
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muitos os excessos cometidos, haja vista a manutenção da maioria das 

sentenças, que aqueles que lidam com o direito têm conhecimento pelo 

exercício do dia-a-dia com a atividade forense.  

Por fim, há uma tendência de securitização privada em relação ao acidente do 

trabalho, uma vez que o mercado é promissor e aí, seria o momento de incluir 

o dano moral dele resultante, também coberto por esse seguro, tranqüilizando 

o empresário quanto ao seu patrimônio, o trabalhador que teria maior certeza 

de percepção da sua reparação. Porém, neste caso, não mais seria usado o             

sistema aberto, mas o tarifário, eis que, neste caso mais adequado;  

8. A prescrição aplicável ao dano moral ocorrido por ocasião do contrato de         

emprego deve ser aquela prevista no Código Civil, em razão da natureza do           

instituto e por não compor a relação de crédito trabalhista. Não devemos            

confundir a competência para a sua apreciação com o caráter da                  

reparabilidade, que é civil. O entendimento de modo contrário é lesivo ao            

empregado elimina a proteção a que se propõe o Direito do Trabalho;  

9. A competência para apreciar os feitos decorrentes do dano moral surgidos         

durante o contrato de trabalho torna-se matéria superada. Isso à medida que a 

jurisprudência firma-se no entendimento de aplicar o art. 114 da Constituição 

Federal, elegendo como matéria vencida as discussões contrárias, superadas         

pela imposição da nova ordem jurídica;  

10. Igualmente toda ciência, o Direito vive a procura de uma nova linguagem e                

aqui nos referimos a uma linguagem científica. Não aos jargões que amparam               
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uma linguagem usual transformada quase em novo idioma, do qual se afastam 

aqueles que desejam falar uma linguagem mais terrena. No campo da           

reparação civil a busca por uma linguagem mais precisa se faz presente com          

maior preocupação, pois os contornos imprecisos sobre os danos causados 

aos valores imateriais tornaram-se relevantes, de tal modo que o seu campo 

de abrangência foi ampliado consideravelmente. 

Graças à Constituição Federal de 1988 os avanços sobre a compreensão da 

reparação civil têm sido redimensionados. O que foi facilitado pela 

constitucionalização do Direito Civil e pela criação de micros sistemas jurídicos, 

estes trazem em si a demonstração de uma nova forma de linguagem jurídica. 

O campo da reparação civil, no qual se enquadra a indenização pelos danos 

morais, inclusive aquela ocorrida nas relação de emprego, ressurge com a 

tendência pela busca do novo. Em especial, pela busca da formulação de um 

novo universo verbal, que conjugado em novo tempo procure estabelecer uma 

nova realidade. Nesta realidade a linguagem e o direito deverão se encontrar 

de modo a satisfazer seus respectivos papéis.         
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