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RESUMO DA DISSERTAÇÃO “FIXAÇÃO DO DANO MORAL AO TRABALHADOR”  

 

A presente dissertação aborda em breves comentários a Responsabilidade Civil e a evolução 

histórica do dano moral no direito brasileiro. Trata, ainda, de conceitos operacionais do dano 

moral, em um sentido amplo, bem como os pressupostos para a sua configuração. O trabalho 

tem como ponto central o dano moral do trabalhador, tendo como fato gerador o contrato de 

trabalho, demonstrando a absoluta competência da Justiça Especializada do Trabalho para 

apreciar e julgar as indenizações de lesões extrapatrimoniais, quando decorrem de relação de 

emprego, face a autorização constitucional do artigo 114 da CF/88. Ainda, aborda como tema 

central, a  fixação do dano moral praticado contra o trabalhador, nessa condição, analisando 

seus os parâmetros de sua avaliação e arbitramento e, trazendo a crítica a alguns Tribunais do 

Trabalho que ainda insistiam em fixar tais indenizações de forma tarifária (no tempo de 

serviço ou no salário) quando o direito brasileiro adota o sistema aberto, consistindo na ampla 

liberdade do magistrado para arbitrar discricionariamente as lesões contra direitos 

extrapatrimoniais das pessoas, no particular, o trabalhador.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

INTRODUÇÃO...................................................................................................................09 

Importância da reparabilidade do dano moral.......................................................................09 

Metodologia utilizada............................................................................................................12 
 

CAPÍTULO 1. RESPONSABILIDADE  CIVIL..............................................................13 

1.1. Responsabilidade civil. Escorço histórico......................................................................13 
1.2. Conceito de responsabilidade civil. Requisitos para configuração................................15 
1.3. Nexo Causal. Excludentes de imputabilidade e causalidade.........................................18 

1.4. Da Responsabilidade Subjetiva e objetiva.....................................................................21 
1.5. Responsabilidade Civil e Criminal.................................................................................22 
1.6. Responsabilidade contratual e extracontratual...............................................................23 
 
 
CAPÍTULO 2. O DANO MORAL. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E 
FUNDAMENTOS...............................................................................................................25 
2.1. Conceito de dano moral e pressupostos para sua configuração.....................................25 
2.2. Dos direitos da personalidade........................................................................................34 

 

CAPÍTULO 3. DANO MORAL E SEUS ASPECTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988............................................................................................................43 

3.1. Previsão Constitucional do Dano Moral........................................................................43 
3.2. A problemática acerca da competência da Justiça do Trabalho para o dano moral.......52 
3.3. A questão da reparabilidade do dano moral oriundo de acidente do trabalho. 
Competência da Justiça do 
Trabalho.....................................................................................61 
3.4. Conceito e tipificação do acidente do trabalho..............................................................63 
3.5. Do dano moral. Reparabilidade. Acidente do Trabalho. Justiça do Trabalho. 
Competência..........................................................................................................................65 
 
 
CAPÍTULO 4. DANO MORAL NO DIREITO AO TRABALHADOR........................74 
 
4.1 Contrato de Trabalho e Obrigações dos Contratantes.....................................................74 
4.2. Do principio protetor como fundamento nas relações de trabalho.................................79 
4.3. Dano Moral Trabalhista.................................................................................................83 
4.3.1. Da intimidade..............................................................................................................89 
4.3.2. Vida privada................................................................................................................92 
4.3.3. Honra..........................................................................................................................93 
4.3.4. Imagem........................................................................................................................94 
4.3.5. Prova do dano moral...................................................................................................95 



CAPÍTULO 5. DA AVALIAÇÃO E ARBITRAMENTO DO DANO MORAL AO 
TRABALHADOR...............................................................................................................97 
 
5.1. Critérios para a avaliação e o arbitramento..................................................................100 
5.2. Da ponderação do magistrado quando da avaliação e arbitramento do dano moral....106 
5.3. Do Projeto de Lei nº 7.124/02. Limitações aos valores pagos a título de dano 
moral...................................................................................................................................112 
 
 

CONCLUSÃO...................................................................................................................117 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................119 
 
LIVROS..............................................................................................................................119 
ARTIGOS...........................................................................................................................123 
LEGISLAÇÃO....................................................................................................................124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

Importância da reparabilidade do dano moral 

 

O presente trabalho analisa o dano moral decorrente das relações 

intersubjetivas, em  seu sentido mais amplo, oriundo da violação à vida, intimidade, saúde, na 

livre manifestação do pensamento, como danos que imprimem sempre sensações negativas e 

dolorosas ao ofendido. Nesse sentido é que, o dano de ordem moral recai sempre em direitos 

da personalidade, isto é, sempre nos atributos da personalidade de ordem valorativa, física, 

psíquica e intelectual, afetando à vitima da forma mais intima , lhe imprimindo sensações e 

sentimentos negativos. 

De forma mais específica, a dissertação trata do dano moral ao trabalhador, 

que tem como fato gerador o contrato de trabalho. Nesse tipo de dano, a pessoa é ofendida em 

direitos da personalidade quando da sua condição de trabalhador. 

Assim, os atributos da personalidade nos quais podem recair as lesões que 

ensejem o dano de ordem moral são: a honra e a imagem da pessoa; já os físicos consistem no 

direito à vida, saúde, integridade física, liberdade para se locomover; os psíquicos 

correspondem ao direito a inviolabilidade a vida privada e a intimidade, bem como a 

liberdade de pensamento e, finalmente, quanto ao atributo intelectual, consiste o mesmo no 

direito de criação cientifica, liberdade de expressão, artística e de invenção. 

Na esteira de inúmeros diplomas internacionais, dentre os quais a 

Declaração Universal dos Direito do Homem e do Pacto da Costa Rica, também a 

Constituição Federal de 1988, estabelece a proteção dos direitos personalíssimos do 

indivíduo, no que tange, principalmente, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, 

facultando, além da indenização cabível em razão da ofensa moral ou material praticada, 

ainda, o direito de resposta quando a violação tenha ocorrido por meio da imprensa, além de 

outras ações pertinentes1. 

A questão da reparação do dano, especificamente do dano moral, tomou 

uma maior proporção como tema atual do Direito a partir da Constituição Federal de 1988, a 

                                                 
1 A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 1988.Price Waterhouse.São Paulo: Bandeirante S/A Gráfica e Editora, 1989, 
p. 160. 



qual provocou uma mudança de hábitos e costumes, estabelecendo no artigo 5º, inciso V, que 

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

moral ou à imagem”, e proclama no inciso X do mesmo artigo que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Trata-se de uma 

contribuição ímpar, na medida em que, é cediço que tal questão jamais fora pacífica, quer na 

doutrina, quer na jurisprudência, vez que haviam aqueles que negavam a reparação do dano 

moral de forma absoluta, alegando a impossibilidade da prova dos danos de ordem moral, 

bem como de se estabelecer preço para dor. 

A importância da reparação do dano moral no direito positivo surge na 

medida em que, os bens que compõem a personalidade do indivíduo precisam ser 

“restaurados”, em virtude de uma agressão sofrida, muito embora se saiba que não há 

possibilidade de restituir o indivíduo agredido ao seu status quo ante. A compensação 

pecuniária surge como meio de amenizar as dores e efeitos psíquicos negativos sofridos pela 

vítima, com o plus de constituir também uma espécie de sanção ou pena para o agressor, já 

que medidas educativas poderiam não ser eficientes para a reconstrução do bem agredido. 

Disso decorre que, a reparação do dano moral tem natureza punitiva e exemplar com relação 

ao ofensor, para que este não volte mais a praticar atos de tal natureza, prejudiciais não só ao 

ofendido, mas a toda sociedade. Quanto ao ofendido, sua natureza é ressarcitória (satisfativa), 

embora não se possa mensurar o tamanho da dor sofrida, a vítima do dano poderá ter seu 

sofrimento amenizado pela compensação pecuniária. 

Circula  o tema dessa dissertação na fixação da reparação do dano moral ao 

trabalhador, evidenciando que no Direito do Trabalho também se rejeitava a reparabilidade do 

dano moral, sob o argumento de que,nesse ramo, as indenizações já seriam tarifadas e as 

ofensas eventualmente sofridas pelos trabalhadores, reparadas pelo pagamento de verbas 

indenizatórias. Entretanto, no decorrer do estudo, pode ser verificado que, se revela 

incongruente o entendimento de alguns magistrados do trabalho que assim procediam, 

justamente porque o direito brasileiro acolhe o sistema aberto, onde o juiz tem a liberdade de 

fixar o “ quantum” reparatório que entende devido. 

É notório no Direito do Trabalho que o trabalhador, pela sua situação de 

dependência pessoal, está mais exposto do que qualquer outra pessoa às ofensas morais, 

arriscando diariamente seus bens pessoais mais valiosos. É nessa seara que surge a 

necessidade de respeito à dignidade do trabalhador como pessoa, que hoje se reforça em face 



do princípio maior insculpido na Constituição Federal de 1988, que é a priorização ao direito 

de cidadania. 

Além de sua notória atualidade, a importância deste estudo justifica-se pela 

natureza abrangente das garantias constitucionais na preservação dos valores de ordem 

intrínseca do indivíduo, zelando pela preservação de sua personalidade. Por isso, qualquer 

lesão de ordem moral que uma pessoa venha a sofrer repercutirá em prejuízo extrapatrimonial 

a ser reparado. 

A natureza abrangente do dano moral decorre em sua origem da 

previsibilidade de que para se configurar a responsabilidade civil de alguém é necessário, 

desde logo, a presença de pressupostos sem os quais não se conseguiria caracterizá-la. Sob 

esse aspecto, tem-se a conduta como “comportamento humano voluntário que se exterioriza, 

através de uma ação ou omissão, produzindo conseqüências jurídicas 2 ” e o nexo causal, 

visto como elo de ligação entre a conduta do agente e o dano provocado, e, como último 

pressuposto, o dano – que se constitui na violação de um bem jurídico, seja de conteúdo 

patrimonial ou extrapatrimonial. 

Assim, muito embora seja de grande dificuldade atribuir um valor 

econômico para sentimentos indesejados e experimentados pela pessoa, a verdade é que a 

compensação pecuniária, de alguma forma, serve para minimizar a dor sofrida pela vítima e, 

de outro lado, para punir o ofensor. 

Nesse sentido, sendo o dano moral aquele decorrente da ofensa a um bem 

não patrimonial que repercutindo no espírito da vítima, causa-lhe dor, sofrimento e tristeza, é 

imprescindível que haja uma reparação tutelada pelo Estado no que se refere a esta agressão, 

justificando-se dessa forma o dano moral em seu aspecto sócio-jurídico. 

O papel do juiz na avaliação e arbitramento do dano moral corresponde ao 

de aplicar um montante que se equivalha a uma compensação satisfatória à vítima, 

correspondendo a verdadeiros juízos valorativos que são aplicados pelo Juízo quando da 

apreciação do caso concreto posto a sua apreciação. Tais juízos valorativos equivalem a 

verdadeiros juízos de equidade, onde o juiz exerce em sua integridade os poderes inerentes de 

sua função de julgar. 

 

                                                 
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Editora Malheiros, 1998. 



2. Metodologia utilizada 

 

Neste estudo, de modo deliberado, serão utilizados como técnica a pesquisa 

bibliográfica e os resultados da jurisprudência prática, através do cotejo e análise de acórdãos 

oriundos de diversos Tribunais Regionais do Trabalho nas sedes dos Estados Federados. O 

estudo centra-se na pesquisa dogmática acerca dos aspectos da reparação do dano moral ao 

trabalhador e a incongruência da fixação do quantum a ser compensado no salário ou no 

tempo de serviço do obreiro. Assim, independente de tudo que fora mencionado, cumpre 

mencionar que a regra geral de todo trabalho científico e o objeto de sua pretensão, conforme 

Eugen Ehrlich, é aquilo que o mundo exterior oferece ao espírito humano, pois este só 

consegue transformar as impressões que recebe de fora3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 ERLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Trad. René Ernani Gertz. Brasília: UnB, 1986, p. 
361. 



CAPÍTULO 1. RESPONSABILIDADE CIVIL  

 
 

1.1. Responsabilidade civil. Breve escorço histórico. 

 

Para uma melhor compreensão acerca da responsabilidade civil é 

mister traçar breves considerações históricas, esclarecendo que a questão de punir o 

agente causador de um dano remonta desde a vingança privada efetuada nos primórdios 

da humanidade. Era, pois, um meio de que dispunha os povos nesta época de compensar 

o dano causado pelo agressor de acordo com a compreensão primitiva da humanidade à 

época apontada. 

Identifica-se como um dos primeiros vestígios quanto à regulação da 

responsabilidade civil, no Código de Hamurabi, rei da Babilônia, no período de 1728-1686 a 

C. posteriormente o Código de Manu, na Índia antiga trazia noções mais éticas determinando 

a reparação do dano por meio de pagamento de uma importância, afastando a lei de Talião, 

consistindo esta na determinação de igual sofrimento ao agressor, optando ainda que de forma 

primitiva, em certos casos, de pena que equivalesse a uma compensação da dor. Cabe ressaltar 

a contribuição do Direito Romano no sentido de fornecer subsídios para a elaboração das 

teorias da responsabilidade civil que se incorporaram posteriormente ao ocidente em seu 

aspecto jurídico com conceitos e princípios que sistematizaram primitivamente a 

responsabilidade civil. Tais subsídios consistiam em decisões de juizes, pretores, consultas 

aos jurisconsultos e nas leis imperiais. 

A vingança privada mencionada anteriormente vigorou no Direito Romano 

antigo em sua fase mais primitiva não se cogitando neste momento da humanidade da idéia de 

culpa, em virtude da intenção de vingança ínsita a comunidade daquela época, sem qualquer 

distinção entre responsabilidade civil ou penal. 

A questão de punir o agressor na mesma moeda, ou seja, revidar agressão 

com agressão, amparada pela Lei do Talião cedeu espaço a composição voluntária na qual o 

ofendido poderia receber uma reparação em relação ao dano sofrido estipulada 

economicamente. Tal situação revelava ao ofendido a situação de proveito que poderia ter em 

razão do dano sofrido ao invés de impor o agente do prejuízo ao mesmo sofrimento por ele. 



Quando a sociedade de forma organizada passou a impor determinadas 

condutas aos seus integrantes com a conseqüente aplicação de penalidades às infrações 

praticadas, tem-se a responsabilidade civil. 

Entretanto, no ponto que concerne a separação e diferença entre pena e 

reparação, tal situação só começou a ser tratada no Direito Romano quando o mesmo se 

dedicou a tratar dos delitos públicos e privados.  Assim é que, quando o Estado começou a 

atuar no sentido de tomar para si a punição do agressor, traz subsídios para propiciar o 

surgimento da ação indenizatória.  

A Lei Aquilia trouxe contornos a responsabilidade civil principalmente 

porque tratou da responsabilidade extracontratual em oposição a contratual alicerçada na 

culpa como elemento fundamental do dano. Em que pese a insatisfação de alguns no sentido 

de contestarem a introdução do elemento culpa na Lei Aquilia, no exame da questão há de se 

salientar que além da culpa, a Lei Aquilia também requeria outros dois elementos, quais 

sejam: o dano ou lesão na coisa e a injuria ou ato contrário ao direito. 

No que concerne ao direito brasileiro, a responsabilidade pode ser abordada 

em três fases, consistindo a primeira nas Ordenações do Reino em relação aos casos omissos 

quando se determinava a aplicação do direito romano subsidiariamente ao direito pátrio, em 

razão da Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769; já a segunda fase surge com o Código 

Criminal datado de 1830, cuja idéia de ressarcimento fora esboçada através do instituto da 

satisfação, onde o legislador buscou estabelecer uma reparação quando possível, visando uma 

garantia de indenização integral e substitutiva, favorecendo o ofendido na contagem dos 

respectivos juros reparatórios, a solidariedade, a hipoteca legal, a transmissão do dever de 

reparar e do credito de indenização aos herdeiros e a preferência do direito de reparação sobre 

o pagamento das multas .

A terceira fase teve como inicio a Consolidação das Leis Civis, sendo a 

responsabilidade civil abordada independentemente da criminal, seguindo o Código Civil de 

1916, o sistema francês napoleônico, que adotou a teoria da culpa como fundamento. Nesse 

sentido, o Código Civil de 1916, distinguiu as hipóteses de responsabilidade extracontratual 

da contratual, definindo a responsabilidade direta ou por fatos próprios e a responsabilidade 

indireta ou por fatos que guardem relação com pessoas, animais ou coisas. 

O atual Código Civil (Lei nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002) que irá 

substituir o Código de 1916, regula os direitos da personalidade nos artigos 11 a 21, bem 



como quanto à responsabilidade civil (obrigação de indenizar e reparação do dano) nos artigos 

927 a 943 e 944 a 954, respectivamente. 

 

1.2. Conceito de responsabilidade civil. Requisitos para configuração. 

 

Em razão de dissenções doutrinárias, salienta Maria Helena Diniz que o 

conceito de responsabilidade civil tem enfrentado na doutrina grandes dificuldades e, nesse 

sentido, sustenta que autores existem que se baseiam, ao defini-la, na culpa, como a exemplo 

de “Pirson e Villé que conceituam a responsabilidade como obrigação imposta pelas normas 

às pessoas no sentido de responder pelas conseqüências prejudiciais de suas ações; já 

Sourdat a define como o dever de reparar o dano decorrente de fato de que se é autor direto 

ou indireto e Savatier a considera como a obrigação de alguém reparar dano causado a 

outrem por fato seu, ou pelo fato das pessoas ou coisas que dele dependam4”. 

É, pois, a responsabilidade civil a garantia que se tem conferida por lei, 

obrigação ou contrato, na esfera civil, de reparar um dano de natureza patrimonial ou moral, 

seja decorrente de culpa ou de um fato que gere uma situação objetiva. 

Por isso, pode-se definir responsabilidade civil “como a aplicação de 

medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em 

razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou 

animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal 

(responsabilidade objetiva)5”. 

Nem toda conduta humana que cause dano a alguém constitui ato 

ilícito, reprovado pelo ordenamento jurídico. Na sociedade é possível visualizar-se 

condutas que muito embora sejam danosas, nem por isso são reprovadas pelo 

ordenamento jurídico, como a exemplo da livre concorrência quando um comerciante 

visando atrair a clientela traz um prejuízo econômico ao seu concorrente, em razão de 

                                                 
4 DINIZ . Maria Helena. Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, p. 
28-29. 
5 DINIZ . Maria Helena. Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 1993, p. 
29. 



ser a concorrência incentivada nos sistemas econômicos que prevalecem o princípio da 

livre oferta e da procura”6. 

Assim, o ato ilícito produz o efeito de reparar o dano, consoante ao 

artigo 159 do Código Civil de 1956, em vigor, onde prevalece o principio da atipicidade 

dos atos ilícitos, devendo ser observado através de uma indagação se a conduta em 

questão viola ou não o ordenamento. 

Verifica-se, pois, no ordenamento jurídico, a proteção de situações 

jurídicas em si mesmas, enquanto tais, como os direitos absolutos, o direito à vida, à 

integridade física, à honra (direitos da personalidade), ao direito de propriedade. A 

proteção a esses direitos absolutos se dá independentemente da relação jurídica 

determinada em face de alguém. Qualquer lesão a um desses direitos configura ato 

ilícito, justificando o pedido de reparação pelos danos sofridos7. 

São requisitos da responsabilidade civil o dano, a ação lesiva ou a omissão 

do agente, culpa do agente e o nexo causal. 

Na responsabilidade civil, o dano corresponde ao prejuízo causado a um 

bem jurídico de determinado sujeito ou de uma coletividade, em razão de uma ação ou 

omissão imputável a outrem. 

A responsabilidade civil por ato ilícito está prevista no Código Civil em 

vigor no art. 159, dispondo que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 

O ordenamento civil em vigor de 1916 adotou o princípio da culpa (lato 

sensu) como fundamento genérico da responsabilidade, muito embora tenha feito concessões 

à responsabilidade objetiva, que independe da constatação da culpa. Saliente-se que a culpa, 

em seu aspecto amplo, envolve tanto o dolo como a culpa em sentido estrito (negligência, 

imprudência ou imperícia). 

O dano corresponde a um prejuízo que pode ser causado a um sujeito de 

direito ou a uma coletividade, isto é, a um bem jurídico destes, em razão de uma ação ou 

omissão de outrem.  

                                                 
6 LOPES DE OLIVEIRA, J. M. Leoni. Teoria Geral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, v. II, 
2001, p. 957. 
7 LOPES DE OLIVEIRA, J. M. Leoni. Teoria Geral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, v. II, 
2001, p. 957. 



Essa reparação de natureza civil tem o desiderato de compensar ou reparar 

lesões de caráter patrimonial ou extrapatrimonial causada por um terceiro, sejam estes direitos 

- “interesses individuais homogêneos, ou não”, sejam direitos coletivos e difusos. Assim, só 

haverá responsabilidade civil se ocorrer um prejuízo, ou seja, o dano deve corresponder a uma 

lesão ao interesse do ofendido, seja este prejuízo de qualquer tipo ou espécie. Tal prejuízo 

pode ser moral ou patrimonial refletido na diminuição do bem jurídico do ofendido. 

É dupla a natureza da reparação do dano moral, indenizatória e 

sancionatória, o que equivale dizer que ao tempo em que atua como compensação da lesão 

sofrida, possui, também um caráter preventivo quando exerce a função de admoestar o 

causador do dano no sentido de não voltar a violar direitos de terceiros8. 

Dentre as classificações do dano podemos citar o dano patrimonial direito e 

indireto, o dano moral direto e indireto, o dano emergente ou positivo, o dano negativo ou 

lucros cessantes, o dano atual e futuro, o dano certo ou previsível, o dano contratual e 

extracontratual e o dano individual e coletivo. 

O dano patrimonial reside em um prejuízo de ordem pecuniária causado a 

outrem em razão de conduta lesiva direta, ou seja, de natureza econômica ou indireta, um 

dano causado ao direito da personalidade de forma indireta. Obtempera Maria Helena Diniz 

que o dano patrimonial indireto é uma conseqüência possível, porem não necessária, do 

evento prejudicial a um interesse extrapatrimonial, constituindo um dano moral que produz 

reflexos prejudiciais à economia do ofendido9. 

Com efeito, quando o dano apenas se restringe ao comportamento lesivo, 

sem causar de forma indireta outro prejuízo, tem-se como puro, contudo, se vem a causar esse 

dano indireto, diz-se que é reflexo ou derivado. 

O dano moral, objeto em sua reparação dessa dissertação e que será melhor 

discorrido adiante, é um dano de natureza extrapatrimonial, uma vez que uma conseqüência 

patrimonial indireta ou uma compensação pecuniária da dor, não o transforma em 

patrimonial, em razão do caráter econômico da primeira hipótese e na falta de equivalência 

entre a compensação lenitiva e o abalo sentimental.  

                                                 
8 VEIGA JÚNIOR, Celso Leal: A Competência da Justiça do Trabalho e os Danos Morais. São Paulo: LTr 
2000, p. 68-69. 
9 DINIZ . Maria Helena. Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 1993, p. 
54. 



O dano atual corresponde aquele que é realizado em tempo presente, 

possibilitando de imediato verificar a sua extensão; já o dano futuro corresponde a um 

prejuízo ainda não positivado, mas que pode ser previsível face ao normal e atual transcurso 

dos fatos quanto aos seus efeitos. 

O dano certo ou previsível implica num prejuízo de forma concreta, de fácil 

constatação, ao contrário do dano eventual ou hipotético que não enseja reparação face a sua 

imprevisibilidade e incerteza. 

O dano contratual advém da situação de inadimplência derivada de uma 

obrigação contratual e, o dano extracontratual, da não observância e obediência de um dever 

legal. 

O dano individual é cometido em face de um particular, assim considerado, 

enquanto o coletivo atinge uma coletividade de fato ou de direito. 

 

1.3. Nexo Causal. Excludentes de imputabilidade e causalidade. 

 

Há de se salientar que a responsabilidade civil, geralmente, advém de um 

ato ilícito que implica em culpa ou numa conduta antijurídica de um dos sujeitos ou de ambos, 

que é a culpa concorrente, contudo, a obrigação de reparar o dano pode advir da ocorrência de 

um evento danoso ou prejudicial a outrem, independendo da culpa. Em geral excluem-se a 

forca maior, o caso fortuito (excludentes objetivos) e a culpa exclusiva da vitima (excludente 

subjetiva) da responsabilidade civil. Note-se que para o Direito do Trabalho a força maior não 

exclui o dever de indenizar o rompimento do contrato. 

A responsabilidade civil não existe sem uma relação de causalidade entre o 

dano e ação que o provocou. Por isso, o vinculo entre o prejuízo e a aço designa-se “nexo 

causal”, de modo que o ato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua 

conseqüência previsível. Tal nexo, representa uma relação necessária entre o evento danoso e 

ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa. Todavia, não será 

necessário que o dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastará que se 

verifique que o dano não ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá não ser a 



causa imediata, mas, se for condição para a produção do dano, o agente responderá pela 

conseqüência10. 

No que tange a lesão à esfera jurídica da pessoa, implicam em excludentes 

de imputabilidade, a menoridade, a incapacidade mental, a anuência da vitima, o exercício 

normal de um direito, a legítima defesa e o estado de necessidade. 

O nexo causal para que se configure a responsabilidade civil decorre da 

relação causa em razão do efeito entre o ato ou omissão e o prejuízo causado, devendo o 

prejuízo ser decorrência do primeiro. 

As excludentes de causalidade da responsabilidade civil, ou seja, 

excludentes que concernem aos aspectos objetivos implicam na culpa exclusiva da vítima 

(caso em que se exclui qualquer responsabilidade do causador do dano), na culpa de terceiro 

(quando envolve um terceiro além da vitima e do agente, podendo ser pedido a exclusão de 

quem for demandado como responsável se a ação teve como responsável exclusivamente um 

terceiro), na culpa concorrente (decorrente da vitima e do agente, ainda que independente, 

cada um responde na proporção do dano cometido), na culpa comum (quando vitima e 

ofensor de forma culposa causam em conjunto o mesmo dano, implicando aqui na 

compensação de reparações e na força maior e caso fortuito (art. 1.058 do CC), sendo que em 

relação a estes últimos, cessa a responsabilidade em razão de consistirem na eliminação da 

culpabilidade ante a impossibilidade de serem evitados. 

Na força maior há o conhecimento da causa que origina o evento por se 

tratar de um fato da natureza; já o caso fortuito geralmente decorre de uma causa 

desconhecida podendo também ser decorrente de um ato de terceiro que impossibilite o 

cumprimento de certas obrigações. Sendo o caso fortuito em caráter absoluto, ou seja, 

completamente fora de previsão, acarreta a extinção a extinção das obrigações, excetuando-se 

as hipóteses em que houve avenca entre as partes para pagá-los ou quando haja determinação 

legal para esse fim, a exemplo da responsabilidade objetiva. 

Em outras palavras, quando se tratar de responsabilidade objetiva, a lei e o 

contrato podem determinar a reparação do dano, ainda que seja por força maior ou caso 

fortuito, em razão de consistirem em causas naturais. No que tange às causas voluntárias, 

quais sejam, culpa exclusiva da vitima, culpa de terceiro e culpa comum, implicam no 

afastamento da responsabilidade. 

                                                 
10 DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil- Responsabilidade Civil, Salvador: Editora Saraiva, 1993, p. 76. 



Em relação ao Direito do Trabalho podemos ter também como excludente de causalidade o fato do príncipe 

elencado no artigo 486 da norma consolidada. 

O fato do príncipe ou “factum principis” corresponde ao ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou  

lei ou resolução que perturbem a continuação da atividade da empresa. Trata-se de uma espécie do gênero que é a força maior11. 

Também revelam-se como atos excludentes de imputabilidade, a legitima 

defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de direito (artigo 160, incisos I e II do 

Código Civil). 

A legítima defesa constitui o ato de resistir moderadamente a uma 

determinada agressão ou ameaça injusta desta, a um direito próprio ou de outra pessoa ou 

individuo. 

O estado de necessidade implica no ato ou tentativa de salvaguardar um bem 

jurídico próprio ou de outra pessoa, removendo um perigo iminente, causando neste ato um 

dano a alguém. 

O estado de necessidade, apesar de ser um ato que exclui a imputabilidade, 

pode ensejar a responsabilidade civil, mas sem culpa, em virtude de nestes casos não ser 

possível exigir do agente conduta diversa em face das circunstâncias. Atente-se que o agente 

poderá pedir o ressarcimento ao terceiro que, na hipótese , tenha dado causa ao dano, seja de 

forma direta ou indireta  

O exercício regular do direito ocorre quando o agente em determinados 

casos, está autorizado a agir para o exercício de um direito, ainda que para o exercício deste 

direito venha a causar um dano a outrem, através de autorização legal, ação especifica ou para 

outros fins de garantia. 

 

1.4. Da Responsabilidade subjetiva e objetiva 

 

A responsabilidade subjetiva tem como pressuposto o erro da conduta 

perpetrado pelo agente, o que equivale dizer que é o comportamento culposo do agente que 

ensejará a responsabilidade do tipo subjetivo12. 

                                                 
11 SAAD. Eduardo Gabriel. CLT Comentada. São Paulo: Editora LTr, 2001, p. 347. 
12 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 40. 



E é nominada de subjetiva exatamente porque perquiri axiologicamente a 

conduta faltosa do sujeito ativo. 

A fundamentação da obrigação de reparar o dano causado reside exatamente 

no atuar culposo do agente13. 

Na responsabilidade objetiva o dever de ressarcir o dano independe da 

verificação de culpa do agente. 

Diversas teorias buscam explicar a obrigação de reparar o dano causado, 

quando em razão do exercício de certos empreendimentos. 

Pela teoria do risco-criado todos os prejuízos causados deverão ser 

ressarcidos, independentemente de perquirição de dolo ou culpa, quando decorrentes de 

“atividade exercida em proveito do causador”14. 

 

A teoria do risco-proveito, também de cunho objetivista, tem por 

fundamento o fato de que o sujeito que “obtém proveito de uma atividade perigosa, ainda que 

lícita, deve indenizar as vítimas de acidentes causados em virtude do seu exercício”15. 

A teoria do risco integral afirma que a utilização da força-trabalho do 

empregado em favor da empresa gera o dever de indenizar os danos decorrentes do exercício 

profissional, independentemente de qualquer culpa do patrão16. 

A teoria do risco excepcional, por seu turno, tem fundamento no exercício 

de um ramo específico de atividades que geram riscos anormais, como a exploração de 

energia nuclear e de redes elétricas de alta tensão17. 

Por fim a teoria do risco integral pela qual a simples observância do dano 

em decorrência do exercício de certas atividades, independentemente da existência de 

                                                 
13 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 41. 
14 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 44. 
15 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 44. 
16 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 44-45. 
17 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 44-45. 



qualquer nexo causal, é suficiente para gerar o dever de indenizar. Caberá a reparação mesmo 

nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e outros18. 

Analisando as diversas teorias pode-se chegar à conclusão de que enquanto 

a responsabilidade subjetiva tem o seu fundamento na existência de culpa, a responsabilidade 

objetiva embasa-se no risco do exercício de uma certa atividade proveitosa para o agente19. 

 

1.5. Responsabilidade civil e criminal 

 

Quanto à responsabilidade civil e penal, revela Sílvio Rodrigues que num e 

noutro caso encontra-se, basicamente, infração a um dever por parte do agente. No caso do 

crime, o delinqüente infringe uma norma de direito publico e seu comportamento perturba a 

ordem social; por conseguinte, seu ato provoca uma reação do ordenamento jurídico, que não 

pode se compadecer com uma atitude individual dessa ordem. A reação da sociedade é 

representada pela pena, sendo que na hipótese, é indiferente para a sociedade a existência ou 

não de prejuízo experimentado pela vitima20. Citando Marty e Raynaud elucida que, no caso de 

ilícito civil, ao contrario, o interesse diretamente lesado, em vez de ser o interesse publico, é o 

privado. O ato do agente pode não ter infringido norma de ordem publica; não obstante, como 

seu procedimento causou dano a alguma pessoa, o causador do dano deve repará-lo21. (Assim a 

reação da sociedade é representada pela indenização a ser exigida pela vitima do agente 

causador do dano. Todavia, como a matéria é de interesse apenas do prejudicado, se este se 

resignar a sofrer o prejuízo e se mantiver inerte, nenhuma conseqüência advirá para o agente 

causador do dano 22. 

A reparação civil, diversamente da penal, busca a compensação das lesões 

patrimoniais e extrapatrimoniais causadas por conduta de terceiro a interesses individuais, 

sejam eles homogêneos ou não, bem como interesses coletivos e difusos. 

A responsabilidade civil busca enfocar se o prejuízo sofrido pela vitima 

deve ou não ser reparado por quem o causou. Em caso de exigir-se mediante constatação o 

                                                 
18 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 45. 
19 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos morais no direito do trabalho; identificação, tutela e reparação dos 
danos morais trabalhistas. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Renovar, 2002, p. 47. 
20  RODRIGUES. Silvio . Direito Civil – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, v. 4 , 2002, p. 6–7. 
21 Cf. Acórdão do TJ de SP, em RT, 347/172 apud RODRIGUES, Silvio. Curso de Direito Civil, 
Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Saraiva, v.4., 2002, p.7. 
 



dever de reparar o sobredito prejuízo, deve ser indagado em que condições e de que maneira 

será tal prejuízo reparado. 

É possível que o ato ilícito repercuta tanto na ordem civil quanto na penal 

em razão da gravidade e suas conseqüências, consistindo em pena ao delinqüente, e acolhendo 

o pedido de indenização formulado pela vitima.  

 

1.6. Responsabilidade contratual extracontratual. 

 

A responsabilidade contratual advém das obrigações assumidas pelas partes 

contratantes. Existe uma relação jurídica preexistente oriunda do contrato, cuja obrigação, 

quando inadimplida por qualquer das partes dela integrante, justifica a imposição da 

responsabilidade civil de indenizar, referindo-se, neste caso, da responsabilidade advinda de 

ilícito contratual, disciplinada no artigo. 1056 do Código Civil de 1916, que dispõe que não 

cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e tempo devidos, responde o 

devedor por perdas e danos. 

A responsabilidade civil, desde da elaboração de seus primeiros princípios e 

fundamentos,  sempre se distinguiu entre a fundada na lei e a que se origina nas relações 

contratuais. A primeira, mais conhecida como aquiliana ou extracontratual, inspirada na Lex 

Aquilia, data de 250 a.C. e tem como parâmetro a lei e o seu descumprimento. Assim,, o ato 

ilícito que impõe o dever de indenizar pode estar situado na esfera civil ou criminal. 

A respeito da responsabilidade contratual, Silvio Rodrigues citando Henri e 

Leon Mazeaud salienta que na hipótese de responsabilidade contratual, antes de  a obrigação 

de indenizar emergir, existe, entre o inadimplente e seu co-contratante, um vínculo jurídico 

derivado da convenção; na hipótese da responsabilidade aquiliana, nenhum liame jurídico 

existe entre o agente causador do dano e a vitima até que o ato daquele ponha em ação os 

princípios geradores de sua obrigação de indenizar. 

Na responsabilidade contratual, se o credor demonstrar que a prestação fora 

descumprida, tem o devedor o ônus de mostrar, ou seja, provar que tal inadimplemento não se 

deu por culpa de sua parte, ou que ocorreu uma força maior ou outra excludente de 

responsabilidade capaz de eximí-lo do dever de indenizar. Na responsabilidade aquiliana cabe 

a vitima demonstrar a culpa do agente causador do dano. 



É possível identificar que tanto na responsabilidade contratual quanto na 

responsabilidade  aquiliana existem  pressupostos comuns que residem na existência do dano, 

culpa do agente e a relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano 

experimentado pela vitima ou pelo contratante. Já quanto a responsabilidade extracontratual, a 

indenização é substituída por uma valor que se aproxima mediante a efetivação de cálculos do 

que se acredita ser o prejuízo sofrido pela vitima em decorrência do ato ilícito. Na 

responsabilidade contratual a indenização, em muitos casos, é um substitutivo da prestação 

contratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2. O DANO MORAL. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E FUNDAMENTOS 

 

2.1. Conceito de dano moral e pressupostos para sua configuração. 

 

Dano é um vocábulo cuja origem remonta ao termo latino damnum, cujo 

significado consiste em prejuízo de ordem moral ou patrimonial ocasionado a uma pessoa, 

configurando-se subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua 

natureza, que foi atingido e lesionado23. 

Os danos que decorrem das relações intersubjetivas podem ser patrimoniais 

e morais, sendo patrimoniais os que decorrem de violações a bens de ordem material ou 

imaterial, mas sempre de natureza econômica e, os danos morais decorrem da violação a vida, 

intimidade, saúde, na livre manifestação do pensamento e no obstáculo à locomoção, ou seja, 

são danos que imprimem sempre sensações negativas e dolorosas ao ofendido. O dano de 

ordem moral recai sempre em direitos da personalidade, isto é, sempre nos atributos da 

personalidade de ordem valorativa, física, psíquica e intelectual, afetando à vitima da forma 

mais íntima , lhe imprimindo sensações e sentimentos negativos. 

As qualidades da personalidade nas quais recaem a lesão que enseja o dano 

de ordem moral consistem em certos atributos que integram os direitos da personalidade. 

Assim, constituem atributos valorativos a ofensa à honra e a imagem da pessoa; os físicos 

consistem no direito a vida, saúde, integridade física, liberdade para se locomover; os 

psíquicos correspondem ao direito a inviolabilidade a vida privada e a intimidade, bem como 

a liberdade de pensamento e, finalmente, o atributo intelectual consiste no direito de criação 

cientifica, liberdade de expressão, artística e de invenção. 

Alguns dos bens da vida e valores integram o patrimônio (strictu sensu)24 da 

pessoa, outros, a própria personalidade desta. Sendo estes últimos essenciais e indisponíveis, 

manter a sua integridade é direito que o ordenamento jurídico não pode negar aos seus 

tutelados. 

                                                 
23 CARMO, Júlio Bernardo: O Dano Moral e uma Reparação no Âmbito do Direito Civil e do Trabalho in 
Revista LTr. São Paulo: LTR, nº 3, v. 60, 1996, p. 295. 
24 Faz-se a ressalva ante o sentido amplo com que muito freqüentemente tem sido empregada a expressão 
“patrimônio”, mesmo entre aqueles que bem conhecem o seu real significado. 



Assim, a inclusão do dano de cunho moral no conceito se justifica na 

concepção de que se devem resguardar todos os interesses legítimos dos titulares de direitos, 

tanto os patrimoniais como os extrapatrimoniais, sancionando-se, por conseqüência, todas as 

transgressões havidas na prática, qualquer que seja a lesão25. 

Salienta Maria Helena Diniz que quando se distingue o dano patrimonial do 

moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza ou índole do direito subjetivo 

atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto 

é, ao caráter de sua repercussão sobre o lesado,  pois somente desse modo se poderia falar em 

dano moral, oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto 

(aquele que resulta da conexão do fato lesivo com um acontecimento distinto posterior), que 

decorre de evento que lesa direito extrapatrimonial, a exemplo do direito à vida, à saúde, 

provocando também um prejuízo patrimonial, como incapacidade para o trabalho, despesas 

para tratamento26. 

E, adiante conclui que, o caráter patrimonial ou moral do dano não advém 

da natureza do direito subjetivo danificado, mas dos efeitos da lesão jurídica, pois do prejuízo 

causado a um bem jurídico econômico pode resultar perda de ordem moral, e da ofensa a um 

bem jurídico econômico pode resultar perda de ordem moral, e da ofensa a um bem jurídico 

extrapatrimonial pode originar dano material, de modo que poderá até ocorrer que, da 

violação de determinado direito, resultem ao mesmo tempo lesões de natureza moral e 

patrimonial, uma vez que o dano moral suscita o problema de sua identificação, uma vez que, 

em regra, se entrelaça a um prejuízo material, decorrente do mesmo evento lesivo27. 

Sublinhe-se, ainda, que não se pode afirmar que todo sofrimento implique 

em dano moral passível  de reparação, na medida em que existem acontecimentos cotidianos 

que podem levar o individuo a aborrecimentos, muito embora estejam estes ligados ao aspecto 

emocional. Assim, ainda que o dano moral seja decorrente de uma não observância quanto 

aos direitos da personalidade, causando-lhe lesão, nem toda violação a tais direitos com esta 

natureza, de regra, pode ser entendida como causa a ensejar um dano moral. 

                                                 
25 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. 
p.19. 
26 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 
v. 7, 1993, p. 41.  
27 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 
v. 7, 1993, p. 41.  
 



Nesse sentido DINIZ esclarece que, o dano moral não é a angústia, o 

desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, 

pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. O 

direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes 

de um bem jurídico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente, a exemplo 

de uma pessoa que assiste o atropelo de outra não estando legitimada em decorrência deste 

fato a pedir uma indenização em razão do fato ter lhe causado uma grande dor. Entretanto, se 

houver relação de parentesco próximo entre a vítima e o lesado (lesado indireto), poderá haver 

reparação pecuniária do dano moral, embora não pecam preço para a dor que sentem ou 

sentiram, mas tão somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as 

conseqüências da lesão jurídica por eles sofridas28. 

Tal posição justifica o condição anterior do dano no sentido de que sua 

identificação nem sempre fora feita com base no critério do interesse ou da natureza da 

repercussão da ofensa, mas sim utilizando-se de um critério de análise dos reflexos 

materiais sentidos na esfera lesada. A distinção dos bens passíveis de apreciação 

econômica e os destituídos desta avaliação permitiram que o devedor que descumprisse 

uma obrigação por ato culposo respondesse com sua vida pelo descumprimento, afastando 

de vez a Lei de Talião, transferindo-se, posteriormente, a garantia para o patrimônio do 

devedor. 

Em relação às ofensas de ordem moral, estas se exaurem nos direitos da 

personalidade do indivíduo, implicando na possibilidade pelo ofendido de postular a 

reparação civil quando se referir a um dano passível de avaliação in concreto, sem prejuízo da 

responsabilidade na esfera penal. 

A noção de dignidade humana e a clara delineação dos direitos da 

personalidade refletem o silogismo da reparabilidade do dano moral.  

Não é necessário que todos esses direitos da personalidade estejam previstos 

em lei em razão da impossibilidade de sistematização e classificação imposta pela própria 

natureza dos direitos derivados da pessoa humana. Nessa linha de entendimento, classificando 

o dano moral, nos esclarece BREBBIA que, em síntese, esse dano moral pode ser de duas 

ordens: a primeira envolvendo o dano advindo da transgressão dos direitos inerentes à 

personalidade que tutelam e disciplinam os bens integrantes sob o aspecto objetivo ou social 
                                                 
28 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva, 
v. 7, 1993, . p. 67 e 68. 



do patrimônio moral, nela se inserindo a honra, nome, honestidade, liberdade de ação, pátrio 

poder, fidelidade conjugal e estado civil; e a segunda, pertinente ao aspecto subjetivo da 

esfera moral desses mesmos direitos, inclui as afeições legítimas, segurança pessoal e 

integridade física, intimidade, direito moral do autor sobre sua obra e valor afetivo de certos 

bens patrimoniais29. [tradução livre do autor] 

O dano moral como reparação surge no nosso ordenamento jurídico a partir 

do Código Civil, no art. 159, que estabelece a obrigação de reparar o dano à pessoa que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imperícia, violar direito, ou causar prejuízo a 

outrem. Infere-se do artigo mencionado que a proteção do direito se fazia quando houvesse 

repercussão nos bens materiais do lesado. O sobredito artigo adotou a teoria subjetivista, onde 

a responsabilidade acerca do dano depende de uma conduta precedente do agente, sendo que 

esta deve ser contrária ao direito. 

Em contrário a teoria subjetivista surge no século XIX, a teoria objetivista, 

dando relevância ao aspecto exclusivo da reparação do dano. Para adentrar na reparação do 

dano moral propriamente dito é mister ressaltar que a reparação do dano tem como 

fundamento a responsabilidade civil. O § 6º do artigo 37 da Carta Magna de 88, adota a teoria 

objetivista quando cuida da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Já 

em relação às pessoas jurídicas de direito privado, o ônus de reparar o dano incide sobre a 

própria entidade quando as ações ou atividades são praticadas em seu nome, através de seus 

órgãos ou representantes legais. Quando a atividade danosa é cometida por preposto ou 

empregado a seu serviço, é preciso analisar se este fato decorreu do exercício das funções do 

agente para que se configure a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado. 

Nesse sentido, é cediço que a responsabilidade civil promana de um 

complexo de princípios e regras relativas à obrigação de reparar o dano e ao prejuízo causado 

a alguém por outrem em razão do ato ilícito (descumprimento de obrigação contratual – 

responsabilidade contratual – ou dever geral de conduta – responsabilidade extracontratual ou 

aquiliana)30. 

                                                 
29 BREBBIA, Roberto. Op. cit., p. 259. “A) Daños morales originados por la violación de los derechos 
inherentes à la personalidad que protegen los bienes que integran el aspecto objetivo o social del patrimonio 
moral: a) honor; b) nombre; c) honestidad; d) libertad de acción; e) autoridad paterna; f) fidelidad conyugal; g) 
estado civil. B) Daños Morales originados por la violación de derechos inherentes à la personalidad que 
integran el aspecto subjetivo del patrimonio moral: a) afecciones legitimas; b) seguridad personal e integridad 
física; c) intimidad; d) derecho moral del autor sobre su obra; e) valor de afección de ciertos bienes 
patrimoniales.” 
30 TRT 15ª Região. RO 32.788/97-5 – Ac. 5ª T. 013324/99, 23.2.99, in Revista LTR , São Paulo, setembro/ 1999, 
v. 63, n. 09, p.1266. 



Embora o Código Civil de 1916, em seu artigo 76, estabeleça sobre a 

determinação do legítimo interesse econômico ou moral para o exercício do direito de ação, 

determina, apenas em casos específicos, a forma de reparação de danos a direitos da 

personalidade, a exemplo dos crimes de injúria e ofensa contra a liberdade pessoal. 

A doutrina e a jurisprudência negavam a possibilidade de reparação do dano 

de natureza moral e nesse sentido ocorreu o aparecimento de duas correntes, denominadas de 

teoria negativista e teoria mista ou intermediária. 

A primeira corrente, da negativa absoluta, tinha como fundamento a 

impossibilidade de reparação do dano moral em razão da dificuldade de sua prova, bem como 

da impossibilidade de se estabelecer um valor pecuniário (preço) para dor. 

A segunda corrente admitia a reparação do dano moral mas de forma 

limitada apenas a os casos expressamente designados  ou previstos em lei, sendo que o direito 

ao ressarcimento ocorreria quando houvesse prejuízo de natureza econômica. Assim, tendo a 

prestação inserida numa obrigação  natureza e conteúdo econômico e, não sendo puramente 

de cunho moral que pudesse ser auferida em dinheiro, não se poderia cogitar de reparação, em 

razão da simples inexistência de obrigação jurídica  

Considera Arnoldo Wald que, os posicionamentos negativistas e limitativos 

revelavam-se injustificáveis, ainda mais em época em que a socialização dos riscos e declínio 

do individualismo, fundamentos da responsabilidade objetiva, cada vez mais encontra 

adeptos, destinando-se o seguro de vida exatamente a compensar, pela via econômica, a morte 

ou acidente sofrido31. 

Para os que comungavam da teoria mista ou intermediária, o dinheiro, 

serviria como uma espécie de compensação pelos sofrimentos e dores íntimas ocasionados em 

virtude da lesão, devendo o Juízo levar em conta quando do arbitramento em valor pecuniário, 

a correspondência com o dano moral sofrido. 

Durante o século XIX perdurou a tese da irreparabilidade do dano moral, 

surgindo a partir do século XX algumas leis esparsas que previam uma reparação para danos 

de tais natureza, como a exemplo da Lei da Imprensa, nº 5.20/67, em seu artigo 49. Com a 

Constituição Federal de 1988, torna-se concreta a proteção aos bens morais do indivíduo. 

Posteriormente à promulgação da Carta Constitucional de 88, surge o Código de Defesa do 

                                                 
31 WALD.Arnoldo. Obrigações e Contratos, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, v. II, 1992, p. 118. 



Consumidor (Lei n. 8.078/90, artigo 6º, incisos VI e VII ) e alterações à Lei da Ação Civil 

Pública pela Lei n. 8.884/94. 

O STF em 1980, proclamava a não indenização do dano moral, através do 

Ministro Leitão de Abreu, entretanto, mesmo antes da Constituição Federal de 88, a doutrina 

já proclamava entendimento contrário, despertando o entusiasmo de alguns magistrados que 

prolatavam decisões no sentido de indenizar o dano moral. Hodiernamente, é cediço ser o 

dano moral indenizável. Ainda, o STJ através da súmula n. 37, enuncia a possibilidade de 

cumulação das indenizações por dano material e moral oriundo do mesmo fato. 

A dificuldade em se aceitar uma indenização em decorrência do dano moral 

decorria da hipótese de se estimar um valor que correspondesse a uma compensação pela 

lesão causada intrinsecamente à pessoa. Elucida De Page, dizendo : a dificuldade de avaliar 

não apaga a realidade do dano e, por conseguinte, não dispensa da obrigação de repará-lo 32. 

Também nesse sentido, alerta Caio Mário que admitir, todavia, que somente cabe reparação 

moral quando há um dano material é um desvio de perspectiva. Quem sustenta que o dano 

moral é indenizável somente quando e na medida em que atinge o patrimônio está, em 

verdade, recusando a indenização do dano moral33. 

 

Se os direitos patrimoniais devem ser objeto de respeito, com muito maior 

razão devem ser respeitados e reparados os direitos da personalidade quando violados. Ainda, 

que em tais diretos inexista a patrimonialidade, isso não significa que tais lesivos da esfera 

íntima da pessoa não possa ser reparado. Quanto à questão de se conceituar o dano moral, 

surgiram duas teorias que tentaram delinear um conceito partindo de suas peculiaridades em 

relação ao aspecto do dano patrimonial. Assim, a teoria da diferença enunciava que o dano era 

a diferença entre o patrimônio antes de depois da sua ocorrência. Tal conceito fora 

considerado incompleto pela doutrina, em virtude de não abranger a questão do dano moral 

propriamente dito. 

A teoria do interesse abarca os bens patrimoniais e extrapatrimoniais do 

indivíduo. Sob o aspecto material, que atinge o patrimônio do ofendido, com reflexos na sua 

esfera econômica, tem-se a subdivisão em danos emergentes e lucros cessantes. Os danos  

emergentes configuram uma diminuição efetiva no patrimônio do lesado, enquanto os lucros 

                                                 
32 DE PAGE, Henri. Traité Élementaire de Droit Civil Belge, Bruxelas, Émile Bruylant, 1950, 10ª ed. T. 2 apud 
STOCO, Rui. Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 695. 
33 DA SILVA, Caio Mário. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1992, p. 57. 



cessantes refletem uma perspectiva de futuro, ou seja, configura um eventual acréscimo de 

natureza patrimonial que o lesado poderia obter caso não tivesse sofrido o dano. 

O pressuposto básico do dano material é restituir o lesado ao seu estado 

anterior, ou seja, o estado que o mesmo estaria se o dano não tivesse ocorrido. 

O dano moral sai da órbita do patrimonial refletindo na parte mais íntima 

do indivíduo, constituindo valores da personalidade humana e até mesmo espirituais. 

Assim, conceituando dano moral tem-se na lição de Savatier: dano moral é 

todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de 

Miranda : nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida: o dano não patrimonial 

é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio34. Ainda, em 

relação à conceituação do dano moral, Limongi França o define como aquele que, direta ou 

indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem como a coletividade, sofre no aspecto não-

econômico dos seus bens jurídicos35. Tal conceito reflete grande propriedade na medida em 

que, é cediço que não só as pessoas físicas estão suscetíveis a sofrer dano de ordem moral, 

estando a matéria concernente à possibilidade das pessoas jurídicas sofrerem lesões ou danos 

de ordem moral já estando, pois, sedimentado e pacificado esta questão. 

Conforme leciona Roberto Brebbia, tem-se por dano moral “aquela espécie 

de agravo constituída pela violação de algum dos direitos inerentes à personalidade 36”. 

Acrescentando o infinito rol de definições sobre o dano moral, Milton Paulo 

de Carvalho, a respeito do dano moral no processo, afirma que o mesmo consiste na dor moral 

ou física, ou a ofensa à confiança pública ou à honra profissional, experimentadas pela pessoa 

natural ou jurídica, como efeito direto e imediato de ação ou omissão culposa, ou impregnada 

de risco, imputável a um dos sujeitos do processo judicial37. Não é preciso, pois, que para ser 

indenizável o dano moral também tenha reflexo no âmbito patrimonial, posto que a Lei Maior 

estabeleceu expressamente a indenização por dano moral puro. 

                                                 
34 TJRJ, RDA 185/198, AC 3.059/91, Rel. Des. Carlos Alberto, apud  BARROSO, Luís 
Roberto. Constituição Federal de 1988  Anotada e Legislação Complementar, São Paulo, 
Editora Saraiva, 1998, p.18.  
35 FRANÇA, R. Limongi. Reparação do Dano Moral, in Revista dos Tribunais, n. 631- maio de 1988, apud TRT 
15ª REGIÃO, RO 32.788/97-5 – Ac. 5ª t. 013324/99, 23.2.99, in Revista LTR, ano 63, setembro de 1999, p. 
1266. 
36 BREBBIA, Roberto. El daño moral. Ed. Bibliográfica Argentina. Buenos Aires: 1950, p. 91. 
37 CARVALHO. Milton Paulo p. 1266 



Dentro as vertentes que o dano moral pode se apresentar cumpre-nos 

destacar alguns aspectos, tais como a própria dimensão da vítima no seu contexto perante a 

sociedade, qual seja, o meio em que vive; também, os reflexos que a lesão causou em sua 

comunidade. Tem-se, ainda, a repercussão do dano na vida íntima da pessoa, refletindo no 

âmbito psíquico da mesma, implicando em dores e sensações negativas, desgosto, atingindo 

sob este ângulo a personalidade, estendendo-se a vida privada, a intimidade e a honra. 

Ainda, quanto à pessoa física tem-se que a moral individual está relacionada 

à honra, ao nome, à boa fama, à auto-estima e ao apreço, resultando o dano moral da prática 

de um ato ilícito que atinge o patrimônio do indivíduo, ferindo sua honra, decoro, crenças 

políticas e religiosas, paz interior, bom nome e liberdade, originando-lhe sofrimento de ordem 

psíquica, física ou moral. 

Também, dentre as infinitas definições de dano moral, Bittar, a respeito, nos 

oferece o seguinte conceito:“Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. 

São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Contrapõem-se 

aos danos denominados materiais, que são prejuízos suportados no âmbito patrimonial do 

lesado38”. 

Em oposição à classificação do dano moral encontra-se Carlos Fernández 

Sessarego39, ao afirmar que as tendências do direito quanto à proteção da pessoa e sua 

estrutura existencial, quando exige, por sua própria natureza, uma proteção unitária e integral, 

não admite que esta proteção seja fracionada ou parcelada em uma multiplicidade de aspectos, 

encontrando-se desconexos uns dos outros, muito embora tais direitos se apresentam como 

interesse juridicamente tutelável de modo autônomo e independente. 

Neste sentido, é que o entendimento sob o enfoque pluralista se afasta da 

realidade, ao atomizar e decompor, com multiplicidade de aspectos autônomos, o que é 

realmente uma unidade ontológica.  

Os direitos da pessoa, observados sob um ângulo histórico, ao contrario do 

que se afirmava, ou seja, de que eram independentes, são interdependentes e se encontram 

                                                 
38 BITTAR, Carlos Alberto. Danos morais: critérios para a sua fixação. Boletim IOB no 15/93, Repertório de 
Jurisprudência. 
39 SESSAREGO, Carlos Fernández. Protección a la persona humana.  Ajuris  56/98-99 apud CAHALI, Yussef 
Said, op.cit. p. 57-59 



interligados tendo como base um fundamento único e igualitário, que consiste no valor 

ontológico da pessoa humana.  

Note-se que esta vinculação tem caráter essencial, a exemplo do direito à 

imagem, que inexoravelmente se encontra em conexão íntima com outros direitos 

personalíssimos, tais como, a identidade, a honra e a intimidade. Tais direitos personalíssimos 

constituem um número de interesses indefinidos que podem ser sistematizado em seus 

conceitos de forma isolada, bem como regulados e estudados, mas sem que tal procedimento 

ou sistemática implique na inexistência entre eles de um elo, um eixo ou um ponto em comum 

de referência a fim de servir-lhes como fundamento único, outorgando-lhe um sentido 

solidário e unitário. 

De tudo quanto foi dito, pode se afirmar que o dano moral é a lesão que 

afeta a esfera mais intima da pessoa, retirando-lhe sua paz interior, ou seja, realizando-se no 

âmbito subjetivo ou, atingindo determinados valores da pessoa enquanto ser social, sendo tal 

transgressão conseqüência de atos realizados de forma atentatória aos direitos da 

personalidade, implicando em resultados negativos, tais como, abalos psíquicos, afetivos ou 

até mesmo social no que concerne ao patrimônio moral da pessoa. Há de  salientar que o dano 

moral atinge em sua essência mais intima o sentimento, a honra, ou seja, tudo o que não tem 

valor econômico, mas que pode causar dor e sofrimento.  

Em razão do imenso universo se circunda os direitos tutelados como da 

personalidade, atados à noção de dignidade humana, derivada a inviabilidade que pode ser 

constatável de plano, tornar-se uma tarefa difícil para o doutrinador enumerar exaustivamente 

todas as hipóteses de ocorrência do dano moral e, por via reflexa, organizar sua classificação 

sistematizada. Nesse cabo é que cabe ao magistrado identificar o dano moral no caso in 

concreto, considerando as circunstâncias e peculiaridades trazidas quando do exame do caso 

posto à sua apreciação. 

A renovação do direito civil brasileiro tem no chamado “direito civil 

constitucional”o seu mais firme ponto de apoio. O reconhecimento da incidência dos valores e 

princípios constitucionais no direito civil reflete não apenas uma tendência metodológica, mas 

a preocupação com a construção de uma ordem jurídica mais sensível aos problemas e 

desafios da sociedade contemporânea, entre os quais está o de dispor de um direito contratual 

que, além de estampar operações econômicas, seja primordialmente voltado à promoção da 

dignidade da pessoa humana. 



 

2.2. Dos direitos da personalidade. 

 

Todo ser humano ao nascer é dotado de personalidade, bem como a pessoa 

jurídica a partir do início de sua existência. Não se há de confundir personalidade com pessoa, 

uma vez que a personalidade é o atributo da pessoa. 

A personalidade já nasce com a pessoa, integrando um bem desta, como 

brilhantemente elucida Godoffredo Teles Jr., dizendo que : a personalidade consiste no 

conjunto de caracteres próprios da pessoa 40. E adiante prossegue : a personalidade é que 

apóia os direitos e deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, 

que lhe pertence como utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar 

às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e 

ordenar outros bens41. 

 

Em sua acepção clássica, a personalidade é considerada como a capacidade 

de direito ou de gozo da pessoa de ser titular de direitos e obrigações, independentemente de 

seu grau de discernimento, em face de direitos inerentes à natureza humana e,que possuem 

reflexos no campo exterior da sociedade. 

O professor Orlando Gomes conceitua personalidade como um atributo 

jurídico. Todo homem, atualmente, tem aptidão para desempenhar na sociedade um papel 

jurídico, como sujeito de direito e obrigações. A personalidade é institucionalizada num 

complexo de regras declaratórias das condições de sua atividade jurídica e doa limites a que 

se deve circunscrever. Assim, o conhecimento dessas normas interessa a todo o Direito 

Privado, porque se dirige à pessoa humana considerada na sua aptidão para agir 

juridicamente, sendo que não só o homem tem personalidade; tem-na também os grupos de 

indivíduos constituídos na forma da lei42. 

                                                 
40 TELES JR, Godoffredo. Direito Subjetivo – I, in Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 28, p. 315, apud DINIZ, 
Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva,  1983, 7º 
volume,  p.55. 
41  TELES JR, Godoffredo. Direito Subjetivo – I, in Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 28, p. 315, apud DINIZ, 
Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Saraiva,  1983, 7º 
volume, p.55.  
42 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, atualizador Humberto Theodoro 
Jr., 2001, p 141. 



A Carta Constitucional de 88, em seu artigo 1o, inciso I (preâmbulo) 

assegura a proteção dos direitos da personalidade, na medida em que tem dentre os 

fundamentos do Estado de Direito a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, a dignidade humana consiste num valor espiritual e moral 

inerente à pessoa, que se manifesta especialmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que tem por pressuposto a pretensão ao respeito por parte dos 

demais. Assim, a dignidade da pessoa, liga-se aos direitos da personalidade, implicando, 

necessariamente, a permanência inalterada de qualquer que seja a situação em que a pessoa 

se encontre. 

Como reflexo da dignidade humana existe na Carta Constitucional a 

garantia a inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Nesses casos, 

ocorrendo violação, cabe ao lesado obter a indenização43. 

Numa acepção mais ampla, Bobbio esclarece que “o problema do 

fundamento de um direito  apresenta-se diferentemente conforme se trate de buscar o 

fundamento de um direito que se tem ou de um direito que se gostaria de ter 44”.  

Com efeito, os direitos da personalidade estão agrupados em direitos à 

integridade física (direito à vida; sobre o próprio corpo; e o cadáver) e direitos à integridade 

moral (direito à imagem; direito ao nome; direito moral do autor). A CF de 1988, agasalhou 

nos incisos V e X do artigo 5º, os direitos subjetivos privados à integridade moral45. Outras 

denominações também foram atribuídas aos direitos da personalidade, tais como, direitos 

naturais da pessoa, direitos personalíssimos, direitos fundamentais, direitos essenciais, etc. 

Os direitos da personalidade têm sua evolução apresentada em quatros fases 

analisadas em seu contexto histórico sob o aspecto político, econômico e social. 

A primeira fase surge com a publicação, em 1604, do “Tractatus de 

Potestate in se Ipsum”, de Gómez de Amescua, que proclamava o preâmbulo liberal de que 

“tudo é permitido ao homem, em relação a si mesmo, exceto o que está expressamente 

proibido pelo Direito”. 

                                                 
43  OLIVEIRA. J. M. Leoni Lopes de. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 2001, 
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44 BOBBIO. Noberto.  A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 15 
45 TJRJ. RDA 185/198, Ac. 3.059/91, Rel. Des. Carlos Alberto, apud BARROSO, Luís Roberto. Constituição 
Anotada e Legislação Complementar, São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18. 



A segunda fase compreende a influencia pela corrente do Direito material, a 

partir do século XVII, que considerava possuir o homem certos direitos que lhe eram inatos, 

naturais, e portanto, que não derivaram do Estado, mas antecediam a ele, pois nasciam com a 

própria  personalidade do homem. 

A terceira fase tem como base as reivindicações políticas e os movimentos 

revolucionários, em que se estabeleceram os direitos do homem, a exemplo da Assembléia 

francesa de 26/08/1979, que afirmou que “os homens nascem e permanecem livres e iguais 

em direitos”. 

E, finalmente, a quarta fase deveu-se aos pandectistas e civilistas, que  

sustentaram essas mesmas idéias, mas sob o enfoque do Direito privado, afirmando que 

existem direitos que se exercem sobre a própria pessoa ou suas qualidades, no que diz respeito 

ao seu aspecto físico ou espiritual46.  

Os direitos da personalidade correspondem ao próprio direito subjetivo da 

pessoa, direitos estes absolutos, assegurando ao seu titular a faculdade para que defenda a sua 

própria pessoa nos caos de violação em seu âmbito físico ou espiritual ou, sob os dois 

aspectos em conjunto conforme o caso, mediante a autorização da lei e observado a boa fé 

quanto ao exercício desta faculdade quando da atuação legal. 

Nessa linha de raciocínio, afirmou-se também que os direitos da 

personalidade “são os direitos supremos do homem, aqueles que garantem a ele a fruição de 

seus bens pessoais. Em confronto com os direitos a bens externos, os direitos da 

personalidade garantem a fruição de nós mesmos, assegurando ao indivíduo a senhoria da sua 

pessoa, a atuação das próprias forcas físicas e espirituais47. 

Em razão deste confronto travado entre os bens externos, de natureza 

patrimonial e os bens que integram o rol dos direitos da personalidade, sendo estes absolutos, 

é que surge na doutrina a dificuldade de individuação desses direitos da personalidade. Difícil 

para doutrina era não confundir que o bem jurídico que integra a personalidade com bens 

patrimoniais, que se refletem sempre em aspecto exterior. 

Daí que, quando da explicação dessa dificuldade de individuação do bem 

jurídico que é objeto dos direitos da personalidade, Tepedino citando a lição do italiano 
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Ferrara, revela que “nos direitos absolutos o objeto não é a res, mas os outros homens 

obrigados a respeitar o seu exercício”. Assim sendo, os direitos da personalidade “tem por 

conteúdo a pretensão de exigir respeito de tais bens pessoais. A vida, o corpo, a honra, são o 

ponto de referência (termine di riferimento) da obrigação negativa que incumbe à 

coletividade48”. Cumpre-nos destacar que entendemos como diretos subjetivos absolutos 

aqueles que podem e devem ser oponíveis  erga omnes, tais como os direitos da 

personalidade. Assim, existindo qualquer lesão em dos direitos da personalidade da pessoa, 

pode o titular deste direito exigir do ordenamento jurídico a sua atuação com o fim de 

proteger sua vida, honra , privacidade, bem como outros bens que integram os direitos da 

personalidade. 

Limongi Franca salienta que os direitos da personalidade foram definidos 

em seus elementos básicos pelos juristas alemães dos fins do século XIX e que tais direitos 

foram designados de Individualrechte (direitos individuais) e Personalitatsrechete (direitos da 

personalidade). Assim, diretos da personalidade “dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto 

são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no 

mundo exterior49”.  

Pode se classificar os direitos da personalidade em direitos inatos, diretos 

absolutos, direitos relativamente disponíveis, direitos extrapatrimoniais; direitos 

intransmissíveis; e de objeto interior. 

São inatos na medida em que, como o próprio nome está a indicar, já nasce 

com o indivíduo, ou seja, consistem no direito à honra, à liberdade que aparecem junto com o 

aparecimento da personalidade, diverso do que acontece com outros direitos subjetivos que 

dependem da manifestação da vontade. 

A segunda característica referente a direitos vitalícios informa que os 

direitos da personalidade duram durante toda a vida da pessoa, e, sua proteção pode verificar-

se até após a morte, se verifica a proteção dos diretos da personalidade. Vide novo PU do art. 

12, do CC de 01. Saliente-se que não subsiste os direitos da personalidade propriamente dito 

após a morte, mas sim a proteção dos interesses relativos a este. 
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Como já mencionado anteriormente, os direitos da personalidade são 

subjetivos de ordem absoluta porque são oponíveis erga omnes, ou seja, para todos. 

A disponibilidade relativa dos direitos da personalidade consiste no fato de 

uqe tais diretos são indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis. A questão da 

indisponibilidade não é absoluta na medida em que o ordenamento permite a disponibilidade 

com limites, o qual deve ser sempre objeto de indagação, a qual deve ser observada de acordo 

com o princípio da ordem publica. A tolerância do ordenamento tem sido constada quando, 

por exemplo, uma pessoa é contratada como para fazer espetáculos se lançando de altura 

elevada seguro apenas por uma corda elástica (body jump). Tal prática arriscada pode 

comprometer a integridade física deste individuo; no caso deste esporte, há uma tolerância 

dessa disponibilidade do direito à integridade física pelo ordenamento. 

Os direitos extrapatrimoniais são divididos em direitos da personalidade e 

nos direitos da família . A extrapatrimonialidade desses direitos é que levou a doutrina a 

questionar se os mesmos eram passíveis de reparação pecuniária. Tal situação restou superada 

e, conforme veremos no capítulo apropriado o ofensor deve ser penalizado de acordo com seu 

poder econômico a fim de compensar a dor causada a outrem. 

Quanto a intransmissibilidade dos direitos da personalidade (vide CC. 

Novo). Não há, pois, transmissão dos direitos da personalidade por ato inter vivos ou mortis 

causa.  

O objeto dos direitos da personalidade é inerente à própria pessoa. 

Os direitos da personalidade são também imprescritíveis, implicando na 

inocorrência de extinção do poder de exercício no plano jurídico no caso do titular não os 

utilizar. 

Para Carlos Alberto Bittar, a proteção conferida aos direitos da 

personalidade visa evitar que sejam esses bens oferecidos a conhecimento, ou fruição de 

terceiros, ou mesmo submetidos a ações deletérias ou depreciativas, enfim, a resultados não 

desejados pela pessoa e, portanto, contrários à ordem jurídica. Representam esses diretos, sob 

esse prisma, verdadeiras muralhas antepostas pelo Direito como defesa da pessoa frente a 

invasões de qualquer outro componente da coletividade50. 
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O dano moral previsto constitucionalmente afeta bens da personalidade, a 

dignidade da pessoa, por esta razão não poderiam ser violados. A realidade demonstra o 

inverso quando se observa  danos de ordem íntima ou ofensa a imagem do indivíduo. 

Os direitos da personalidade surgem para frear a tirania do Estado sobre o 

indivíduo, como bem ressalta Fábio Maria De Mattia, em “Direitos da Personalidade”, onde 

assevera que a teoria contratualista supôs a existência de um Estado perante o qual os 

indivíduos depunham sua liberdade em troca da proteção que dele receberiam, o que gerou a 

categoria dos direitos inatos51. 

A Declaração dos Direitos Humanos teve um especial relevo cuidando de 

proteger a pessoa, no sentido de conter o arbítrio totalitário do contra o cidadão. Sustenta-se 

que antes desta Declaração não havia nas relações de direto privado um sistema de proteção 

fora dos limites dos tipos penais.  

Conforme tal entendimento, haveria os direitos subjetivos privados, sendo o 

direito de propriedade a maior revelação deste direito e, ao lado desses direitos subjetivos 

privados conviveriam, os direitos subjetivos públicos, também chamados direitos civis, os 

quais atenderiam às aspirações do individuo em face do Estado, para protegê-los das 

opressões oriundas da coletividade estatal52 . 

Nesta direção considera-se que “os direitos humanos são, em princípio, os 

mesmos da personalidade; mas deve-se entender que, quando se fala dos direitos humanos 

haveria de ser entendido que referem-se a direitos essenciais do indivíduo em relação ao 

direito público, quando desejamos protegê-los contra as arbitrariedades do Estado. Assim, ao 

examinar-se os direitos da personalidade irá se encontrar diante dos mesmos direitos, porém, 

sob o ângulo do direito privado, ou seja, relações entre particulares, devendo-se, pois, 

defendê-los frente aos atentados perpetrados por outras pessoas53. 

Para Limongi França, os direitos da personalidade seriam faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas 
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emanações e prolongamentos54. Dentre a estrutura científica e classificação de tais direitos 

para o autor estariam a integridade física (vida, alimentos, partes do corpo vivo ou morto, 

partes do corpo alheio vivo ou morto), a integridade intelectual (liberdade de pensamento, 

autoria científica e artística ) e a integridade moral (honra, segredo pessoal, imagem)55. 

No sentido de ser a personalidade um direito que já nasce com a pessoa, a 

reparação por dano moral é um direito conferido ao indivíduo que teve lesado um dos direitos 

que compõem a sua personalidade de ser compensado por tal violação, uma vez que a ordem 

jurídica reserva a intangibilidade a estes direitos. Com efeito, estando a personalidade 

composta pela saúde, integridade física e intelectual, não pode nem poderia ser permitido pelo 

ordenamento, que os sobreditos direitos pudessem ser suscetíveis de disposição pelo seu 

titular. 

Assim, não pode uma pessoa comercializar órgãos do seu corpo, nem ser 

compelida ou coagida a produzir conteúdo científico para que outrem usufrua da titularidade 

da obra. Os direitos da personalidade não podem ser dispostos como lhe aprouver pelo seu 

titular, face ao interesse público de preservá-los como um bem maior. 

Nos esclarece Pontes de Miranda que a personalidade é a possibilidade de se 

encaixar em suportes fáticos que, pela incidência das regras jurídicas, se tornem fatos 

jurídicos; portanto, a possibilidade de ser sujeito de direito. A personalidade, como 

possibilidade, fica adiante dos bens da vida, contemplando-os e querendo-os ou afastando-os 

de si; o ser sujeito é entrar no suporte fático e viver nas relações jurídicas, como um dos 

termos delas56. 

A classificação dos direitos da personalidade pela doutrina tem observado 

apenas a esfera jurídica atingida pela conduta lesiva. Assim, Carlos Alberto Bittar, 

sistematiza: os primeiros como patrimoniais que consistiriam nos prejuízos de ordem 

econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; o segundo em 

pessoais que consistem nos danos ocorridos ao próprio ente considerado em si mesmo, ou em 

suas manifestações sociais, a exemplo de lesões ocorridas no corpo, ou em parte dele, 

consistindo nos componentes físicos, ou ao psiquismo, que revela os componentes intrínsecos 

da personalidade, tais como a liberdade, a imagem, a intimidade; o terceiro seria os morais, 

                                                 
54 FRANÇA,  Rubens Limongi. Manual de Direito Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1975,  vol. I,  
p. 403.   
55 Ibidem, p. 411. 
56 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado- Parte Geral, Tomo I, Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 
1954, p. 154.  



consistindo em atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente social eu equivale a 

uma integração à sociedade observados os elementos que a individualizam como ser, 

destacando-se a honra, a reputação e as manifestações do intelecto57”. 

Ainda, no que se refere à classificação dos direitos da personalidade, Bittar 

revela, entre outras, a divisão dos danos em puros e reflexos, conforme sejam sentidos direta e 

apenas na esfera mais íntima da personalidade do lesado ou na hipótese em que, atingindo-se 

tal hipótese, vislumbrem-se, também, danos patrimoniais, caracterizando-se como repercussão 

de um mesmo fato gerador; e subjetivos ou objetivos em razão de sua projeção na esfera 

valorativa da vítima ou no seu relacionamento social58.  

Considerando a personalidade como um direito da pessoa, Teresa Ancona 

diz que: os direitos da personalidade são as prerrogativas do sujeito em relação às diversas 

dimensões de sua própria pessoa. Assim, na dimensão física exerce o homem os direitos sobre 

a sua vida, seu próprio corpo vivo ou morto ou sobre suas partes separadamente. Isto é o que 

chamaríamos de direitos sobre a integridade física. Como é óbvio, faz parte dessa integridade 

a saúde física e a aparência estética; por isso foi que afirmamos ser o dano estético, como 

dano moral, uma ofensa ao direito da personalidade. Outra dimensão do homem é a 

intelectual. Como decorrência disto tem a pessoa humana direito às suas próprias criações 

artísticas, literárias e científicas, assim como tem o direito de manifestar opiniões como lhe 

convier....Finalmente, temos a dimensão moral e é aí que se localiza o gozo dos direitos sobre 

a integridade moral. Dentre esses estão o direito à liberdade, à honra, ao segredo, ao recato, ao 

nome, ao próprio retrato e à própria imagem59. 

Da colocação acima transcrita poderia se inferir, prima facie, que sendo o 

indivíduo senhor de sua própria vida, liberdade, honra e demais bens que compõem a 

personalidade, lhe seria facultado fazer o que bem entendesse com tais bens. Entretanto, essa 

liberdade é conferida pelo ordenamento jurídico, sendo limitada por esta com escopo de 

atender os interesses do indivíduo e sua vida em sociedade. Assim, surge o direito a uma 

reparação quando os bens (atributos da personalidade) são lesionados refletindo em prejuízo 
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material a pessoa ou prejuízo moral, cujo valor pecuniário para tal compensação deverá ser 

aferido pelo juiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3. DANO MORAL E SEUS ASPECTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988. 

 

3.1. Previsão Constitucional do Dano Moral 

 

Nos últimos tempos vem se notando o fenômeno da constitucionalização de 

todos os segmentos do Direito e, sendo o dano moral, a princípio, matéria tratada pelo 

ordenamento jurídico no diploma civil, pode ser constatado que a renovação do direito civil 

brasileiro tem no chamado “direito civil constitucional” o seu mais firme ponto de apoio. O 

reconhecimento da incidência dos valores e princípios constitucionais no direito civil reflete 

não apenas uma tendência metodológica, mas a preocupação com a construção de uma 

ordem jurídica mais sensível aos problemas e desafios da sociedade contemporânea, entre os 

quais está o de dispor de um direito contratual que, além de estampar operações econômicas, 

seja primordialmente voltado à promoção da dignidade da pessoa humana.É neste sentido 

que se verifica o papel do Direito Constitucional para os demais ramos do Direito60. 

Com efeito, de forma a elucidar a questão da superação da antiga dicotomia 

entre direito publico e privado, há que se destacar que, ainda que se trate didaticamente de 

forma separada não se poderia negar que o público e o privado se complementam e, nesse 

sentido, destaca-se o entendimento do professor Nelson Saldanha que conclui: “A liberdade 

pode ser disciplina, a autoridade pode ser o diálogo, o poder pode ser justiça, o publico e o 

privado se complementam. Deste modo é correto pretender que no jardim  exista  algo de 

praça, e que a praça tenha algo de jardim61. 

Diante desta realidade da constitucionalização não só do Direito Civil, mas 

de todos os ramos do Direito e da interação entre Direito Público e Privado em razão desse 

fenômeno, nos esclarece Caio Mário que o direito é, pois, uma unidade conceitual no plano 
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filosófico, uma unidade orgânica no plano cientifico, uma unidade teleológica no plano 

social62. 

Por outro lado, revela Bittar que, o destaque dos elementos sociais 

impregnará o Direito Privado de conotações próprias, eliminando os resquícios ainda 

existentes do individualismo e do formalismo jurídico, para submeter o Estado brasileiro a 

uma ordem baseada em valores reais e atuais em que a  justiça social é fim ultimo da norma, 

equilibrando-se mais os diferentes interesses por elas regidos, à luz de uma ação estatal 

efetiva, inclusive com a instituição de prestações positivas e concretas por parte do poder 

Publico para fruição pela sociedade dos direitos assegurados63. 

Por issso, há de ser afastada a antiga separação do direito em publico e 

privado posto pela doutrina tradicional não correspondendo à realidade atual, econômica e 

social, observados principalmente os valores e princípios que estão inseridos na Constituição 

Federal, indicando uma unidade do ordenamento jurisdicional no intuito da valorização e 

respeito à dignidade humana. 

A vista de tais considerações defende Perlingieri que a constitucionalização 

do direito significa não somente uma exigência da unitariedade do sistema e do respeito à 

hierarquia das fontes, mas também a via praticável para evitar o risco da degeneração do 

Estado democrático de direito64. 

Por este fundamento é que a norma constitucional torna-se a razão primária 

e justificadora de relevância jurídica das relações sociais, não somente como regra de 

hermenêutica, mas como norma de comportamento, apta a incidir sobre as situações 

subjetivas, funcionalizando-as conforme os valores constitucionais. Tal postura se apresenta 

ainda como reação à fragmentação do saber jurídico, à insidiosa e excessiva divisão do direito 

em ramos e em especializações que, a prevalecer, fariam do jurista, fechado em seu 

microssistema, se bem que dotado de refinados instrumentos técnicos, um ser insensível ao 

projeto de sociedade contido na Lei Maior65. 
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No rol dos direitos e garantias fundamentais, dentre os direitos e deveres 

individuais e coletivos, constam os incisos X e V do artigo 5º da Constituição Federal, que 

assegura  a reparação por dano material, moral ou à imagem, além do direito de resposta 

proporcional ao agravo. Ainda, enuncia a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e 

imagem das pessoas, assegurando indenização como meio de reparação da lesão. 

Tratando das teorias que informam os direitos fundamentais, Robert Alexy 

preleciona que “uma teoria de los derechos fundamentales de la Ley fundamental es una 

teoria em la que se consideran los problemas que se plantean em todos los derechos 

fundamentales o em todos los derechos fundamentales de um determinado tipo, por ejemplo, 

em todos los derechos de libertad, de igualdad o de prestaciones. Su contrapartida es uma 

teoria particular, que trata los problemas especiales de los derechos fundamentales 

singulares. Esta distinción apunta al alcance de la teoría. El alcance de una teoria es un 

asunto de grado. Así, una teoria centrada en los problemas comunes a todos los derechos de 

libertad es, por cierto, una teoria general pero es menos general que una teoría en la que se 

trata es de cuestiones que afectan a todos os derechos fundamentales66”. 

Por isso é que pode ser constatado, segundo Bittar que, sob o manto dos 

ideais que fundamentam a Constituição Federal promulgada em 1988, e que foram antepostos 

ao Estado, fora sedimentado para a regência das relações privadas, noções éticas, sociais, 

políticas e econômicas que as sociedades modernas formaram nos paises de inspiração 

romano-cristã  mais desenvolvidos, a exemplo da França , Itália e Portugal.  

Discorrendo sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 88 

e seu conteúdo, Ivo Dantas realça que, “elevando a dignidade humana à condição de 

fundamento da Constituição, justificam-se as restrições ao exercício do poder (em favor do 

individuo) elencadas em vários incisos do artigo 5º, bem como a intangibilidade dos direitos 

e garantias individuais, que na presente Constituição passaram a compor os limites materiais 

explícitos ao poder de reforma (art. 60, § 4º)67”. 

Com isso, as idéias de dignidade, liberdade, segurança, igualdade e justiça 

social, dentre outras, conduziriam a sociedade brasileira, na busca de seus destinos e 

influenciando, juridicamente, as reformas que se farão no plano da legislação ordinária. 

Dessas considerações é que se afirma, que a indenização do dano moral ganhou foros de 
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constitucionalidade, na sagração do principio que sempre fora basilar na órbita privada, face 

ao extraordinário cunho ético de que se revestem as normas jurídicas em determinados 

setores, como nos direitos da personalidade, nos direitos autorais, nos direitos da pessoa e em 

outros68. 

Celso Ribeiro Bastos, em seus Comentários à Constituição do Brasil, diz 

que a evolução tecnológica no  mundo atual, com aparelhos eletrônicos que possibilitam 

ausculta, torna-se muito facilmente devassável a vida íntima das pessoas. Por isso, sentiu-se a 

necessidade de proteger a imagem das pessoas, a sua vida privada, a sua intimidade69. 

O inciso X do artigo 5º da Carta Magna, revela que a violação dos bens nele 

arrolados (intimidade, vida privada, honra e imagem), acarreta a reparação por dano moral ou 

material. Refletem tais bens em espécies em que a personalidade é o todo, o gênero. 

O dano moral elencado na Constituição Federal de 1988, abrange direitos 

que são oriundos da personalidade humana, bem como os direitos autorais. Tais direitos 

podem ser ofendidos através de um mesmo fato ou de forma isolada. 

Restou esclarecido, pois, que a responsabilidade por danos morais tem por 

fim reparar ou compensar as lesões extrapatrimoniais causadas a direitos da personalidade, 

não estando tais direitos ligados necessariamente a um prejuízo de ordem patrimonial, 

salientando, ainda, que rol de direitos da pessoa estabelecido na Constituição de ser entendido 

como exemplificativo. 

Trilhando esse caminho, Wald afirma que a crescente exposição de valores 

íntimos do homem frente aos avanços dos processos de comunicação e de informação, 

colocados a disposição pela tecnologia, demonstrava não ser justa não-reparação pecuniária 

do dano de ordem moral, apenas porque destituída a prestação de conteúdo econômico 

imediato, ainda mais porque a diminuição da capacidade de trabalho decorrente de um abalo 

moral causado por outrem faz com que a reparação em pecúnia se revele meio justo e hábil 

para custear despesas decorrentes desse ato danoso causado na esfera moral do individuo70.  

A intimidade, enunciada no inciso X do artigo 5º da CF/88, revela o 

intrínseco da pessoa, a parte mais íntima de sua vida, seja no âmbito particular ou em família. 
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A própria palavra já traduz a natureza do que seja o direito à intimidade, ou seja, o direito de 

ter sua vida pessoal longe de qualquer exposição ou lesão; reflete uma espécie de casulo 

humano, onde apenas a própria pessoa pode penetrar. Podemos citar como uma violação ao 

direito de intimidade, condição num questionário ou entrevista para admissão em emprego te 

o candidato ao emprego que declarar sua opção sexual. Além de constituir uma grave 

discriminação ao candidato a hipótese de não o admitir por tal motivo, não pode o patrão, por 

simples curiosidade, querer adentrar numa esfera tão íntima, desprezando as qualidades 

profissionais do pretendente à vaga. 

Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos reporta-se a intimidade como a 

faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e 

familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, 

e também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação 

existencial do ser humano. Não é fácil demarcar com precisão o campo protegido pela 

Constituição. É preciso notar que cada época dá lugar a um tipo específico de privacidade. 

Nos tempos atuais seria tornar o dispositivo constitucional muito fraco o considerar que ele 

abrangesse o só ocorrido nas casas dos particulares. Isto porque cada vez mais se impõem as 

modalidades semicoletivas de habitação (apartamentos e casas formadas por condomínios de 

habitação)71. 

A problemática no tocante ao se preservar a intimidade torna-se difícil 

quando se trata de pessoas públicas. Nesse caso, envolve-se a questão do direito a 

inviolabilidade da sua intimidade em decorrência da imagem. Para nós, as pessoas que 

possuem uma imagem pública estão sujeitas a interferências na sua vida íntima justamente 

porque o público tem interesse nos pormenores de sua vida, seja por admiração ou por 

sensacionalismo jornalístico ou até mesmo por questões de desafetos. Podemos citar a 

impossibilidade de um artista de grande notoriedade pública em manter intangível sua vida 

íntima, pois interessa aos seus fãs e a imprensa fatos ou atos de sua vida privada.  

Também a situação de políticos de grande projeção nacional que têm sua 

vida privada a todo momento vigiada pelos meios de comunicação e pela sociedade, podendo 

nos casos de deslize na vida pública ter sua vida íntima completamente devassada pelas 

referidas pessoas. Nos casos então mencionados notamos uma certa dificuldade em se reparar 
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danos de ordem moral em decorrência da violação do direito à intimidade, por que estas 

pessoas teriam que mover um número infinito de ações. 

Quanto o direito à imagem, a reparação para essas pessoas públicas, no 

nosso entender, se torna mais fácil, em virtude de um maior controle sobre a veiculação 

indevida da mesma. 

Celso Ribeiro Bastos destaca as situações em que os indivíduos se 

encontram em locais públicos, como boates, hotéis e motéis, restaurantes, shows, em que o 

público e o particular se entrelaçam de uma maneira inextrincável. Para ele, quem freqüenta 

tais lugares, está a priori abrindo mão do seu direito de privacidade, contudo, isso não 

significa que estaria chamando para si todos os holofotes da publicidade72. E acrescenta ainda 

o autor que :  fere o direito à intimidade e à imagem entrevistarem-se pessoas nestes locais, 

levando-as para o ar através da televisão, do rádio, ou da imprensa escrita. É um direito pois 

que existe de as pessoas freqüentarem certos lugares com os riscos normais de serem vistas e 

reconhecidas por aqueles que os freqüentam. Não é razão o fato de lá se encontrarem para se 

tornar involuntariamente objeto de publicidade73. 

O Superior Tribunal de Justiça, através de sua 4ª Turma, sendo o Relator 

Min. Cesar Asfor Rocha, prolatou a seguinte decisão: 

Civil. Direito à imagem. Reprodução Indevida. Lei 5.988/73 ( art. 49, I, f). Dever de 
indenizar. “A imagem é a projeção de elementos visíveis que integram a 
personalidade humana, é a emanação da própria pessoa, é o eflúvio dos caracteres 
físicos que a individualizam. A sua reprodução, conseqüentemente, somente pode ser 
autorizada pela pessoa a que pertence, por se tratar de direito personalíssimo, sob 
pena de acarretar o dever de indenizar que, no caso, surge com a sua própria 
utilização indevida. É certo que não se pode cometer o delírio de, em nome do direito 
de privacidade, estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa para 
torná-la imune de qualquer veiculação atinente à sua imagem; todavia, não se deve 
exaltar a liberdade de informação a ponto de se consentir que o direito à própria 
imagem seja postergado, pois sua exposição deve condicionar-se à existência de 
evidente interesse público, a ser satisfeito, de receber informações, isso quando a 
imagem divulgada não tiver sido captada em cenário público ou espontaneamente 74 
”. 

 

Em correlação com os direitos à imagem encontram-se limitações em 

decorrência da liberdade de expressão e de comunicação. Bem verdade que o constituinte 

concedeu a liberdade de expressão de forma absoluta, conforme se infere do artigo 220 da CF/ 
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88, cujo dispositivo dispõe que “a manifestação do pensamento, a criação e expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição”. Entretanto, acreditamos que essa liberdade de 

expressão fora concebida com algumas restrições, dentre elas os direitos da personalidade. 

Nesse sentido, o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes de que o 

legislador ao disciplinar o exercício da liberdade de imprensa, tendo em vista a proibição do 

anonimato, a outorga do direito de resposta, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 

da honra e da imagem das pessoas elencou tais bens como uma forma de limite para o 

exercício da liberdade de imprensa. O autor menciona que há uma inevitável tensão na relação 

entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e os direitos da personalidade 

constitucionalmente protegidos, de outro, que podem gerar uma situação conflituosa, a 

chamada colisão de direitos fundamentais -  Grundrechtskollision75. 

Quanto a proteção à honra, o Código Civil, através dos artigos 1.547 e 1.553 

já assegurava a reparação em casos de ofensa ao referido bem. O artigo 1.547 prevê a 

possibilidade de indenização quando se tratar de injúria ou calúnia, reparando o dano causado 

ao ofendido. O novel Diploma Civil de 10 de janeiro de 2002 (Lei nº 10.046),em seu artigo de 

nº 953, também assegura a reparação em casos de injúria, difamação ou calúnia. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, trata da inviolabilidade 

da honra, assegurando sua reparação material quando o dano atingir o patrimônio e o 

ressarcimento nos casos do dano moral. Atingidos o patrimônio e a moral quanto à honra do 

indivíduo, nada obsta que sejam cumuladas as indenizações, consoante entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça em súmula de número 37. 

Por isso, a Súmula de n. 37 do STJ, consolida o entendimento de que são 

cumuláveis as indenizações por danos materiais e morais oriundas do mesmo fato, bem como 

Novo Código Civil prevê a reparação do dano moral desvinculada do prejuízo material. 

Para Dworkin, o dano moral tem tratamento especial pelo princípio da 

igualdade (...) e, que o dano moral simples pode ser bem mais compreendido em termos 

subjetivos, onde alguém sofre um dano simples na medida em que a privação causa-lhe dor ou 

frustra planos que ele considera importantes para sua vida. Mas o dano moral para o autor é 

uma questão objetiva, ou seja, e se alguém sofre ou não dano moral em algumas 
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circunstâncias, bem como peso ou importância relativa desse dano em comparação com o que 

os outros ganham por meio das práticas ou eventos que o produzem, são antes fatos morais 

que psicológicos 76. 

A honra é um bem natural da pessoa; todos os indivíduos, mesmo que de 

forma abstrata têm consciência do que poderia lesar ou ofender a sua honra, podendo se 

afirmar que “honra” como bem natural do indivíduo corresponde ao mesmo significado em 

qualquer lugar do mundo. Apresentando os aspectos da honra como um bem jurídico, Eugenio 

Cuello Calón diz que : o aspecto subjetivo designa o sentimento da própria dignidade moral, 

nasce da consciência de nossas virtudes ou de nosso valor moral, isto é,  honra em sentido 

estrito; e o aspecto objetivo é representado pela estimação feita de nossas qualidades morais e 

de nosso valor social por outrem, indicando a boa reputação moral e profissional77. 

A ofensa à honra e sua conseqüente reparação em virtude de um dano, 

possibilita ao ofendido, além da compensação por ter tido sua dignidade ou sua reputação 

social atingida, o direito de resposta. Muitas vezes a defesa não tem o cunho de desfazer o 

impacto do prejuízo que a ofensa trouxe ao lesado, apenas atenuando os seus efeitos. 

Rui Stoco, em suas breves notas doutrinárias, assevera que o direito à honra 

se traduz juridicamente em larga série de expressões compreendidas como princípio da 

dignidade humana: o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a 

consideração e o respeito; e que não havia necessidade de ser declarado pelo constituinte, nem 

por lei ordinária em razão de ser a honra um direito onipresente no ordenamento civil, penal e  

público78. 

É a honra um bem que compõe a dignidade humana, sendo sua violação 

protegida pela Constituição Federal de 88 e lei infraconstitucional, cabendo nos casos de 

ofensa e conseqüente violação do referido bem, indenização de cunho material ou puramente 

moral, ou se for caso, cumulação da indenização patrimonial e moral, além de reparação de 

natureza penal que pode consistir em multa.  

É cediço que na medida em que o indivíduo vai se tornando adulto e 

assumindo o seu papel social, sua “honra”, reflexo de sua dignidade  também vai se 

construindo, vez que um bom nome, uma boa reputação,  fama, decoro e outros elementos que 
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compõem a dignidade humana não se adquirem ao nascimento, consistindo num longo 

processo de construção. Por isso, afirmamos que o direito de resposta proporcional ao agravo 

à honra previsto constitucionalmente pode não ser de todo eficaz quando a lesão é de grande 

monta. 

O direito de resposta proporcional ao agravo está correlacionado com à 

honra, protegendo o referido bem de qualquer ofensa, por isso a resposta fora assegurada pelo 

constituinte. 

Para Celso Ribeiro Bastos, o direito de resposta é um instrumento de grande 

utilidade e por meio dele qualquer pessoa pode defender-se contra qualquer imputação que lhe 

é feita, ofensiva ou prejudicial. Poderá igualmente insurgir-se contra qualquer notícia que o 

envolva, com inverdade ou incorreção dos danos material, moral ou à imagem. Obviamente 

não isenta o responsável pelas conseqüências penais do seu comportamento79. Acrescenta o 

mesmo autor que os órgãos responsáveis pela veiculação do agravo não podem se recusar a 

conferir ao agravado o direito de resposta, devendo velar apenas para não publicar respostas 

que contenham ofensas, gerando assim um novo direito de resposta, ou seja, não pode estar 

sujeito a publicar infinitos agravos sucessivos80.  

Cabe trazer à colação, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na 

Apelação Cível n. 161.284-1/4, in verbis81: 

“O direito de resposta se concede ao indivíduo agravado na sua honra, quer por 
expressões injuriosas, caluniosas ou difamatórias. Esse atentado à honra é que quis 
preservar o constituinte, pois, dependendo da sua condição pessoal e das 
circunstâncias pode resultar em dano pelo desgaste da sua reputação à sua imagem, 
à sua honra. Desenganadamente pretendeu o constituinte consignar que, além do 
direito de resposta, o ofendido tem direito à reparação pelo dano moral, não 
bastando assegurar-se-lhe o direito de resposta. Aqui, portanto, a reparação pelo 
dano moral é restrita a ofensa à honra.” 

 

A decisão demonstra uma inteira propriedade, na medida em que traça um 

elo entre a ofensa à honra e o conseqüente direito de resposta em decorrência do agravo. Não 

haveria uma proteção por completo do Estado aos bens que compõem à honra, se não 

permitisse que o ofendido pudesse se retratar publicamente; daí o direito de resposta como 

instrumento de suma importância na ordem constitucional. Também não seria admissível que 
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o indivíduo sendo ultrajado, através dos meios e veículos de comunicação, não pudesse se 

defender de tais ofensas. Entretanto, como já fora mencionado, acreditamos que o direito de 

resposta apesar de ser instrumento indispensável, revelando- se de suma importância, muitas 

vezes não pode apagar os efeitos de uma grande lesão à honra de um indivíduo. 

 

3.2. A problemática acerca da competência da Justiça do Trabalho para o dano moral. 

 

Muito já se questionou a respeito da competência da Justiça Laboral para 

demandas que visem indenizações por danos ocorridos na esfera moral do trabalhador em 

decorrência de relações de trabalho. A justificativa residiria no aspecto de que a matéria 

envolveria questão civil, que a primeira vista, ficaria fora da competência material a que 

estaria autorizada aquela Justiça Especializada pelo ordenamento para sua apreciação. Tal 

assertiva por alguns anos fez com que alguns magistrados do trabalho resistem em acolher tal 

pedido, entretanto, essa resistência fora atenuada nos pretórios trabalhistas após a 

promulgação da Carta Constitucional de 1988.  

Antes de mais nada, cumpre-nos traçar alguns pontos sobre jurisdição e 

competência. É cediço que a jurisdição corresponde a uma função atribuída ao Estado para 

que possa dirimir conflitos de interesses de forma concorrente, de modo a dizer o direito, com 

o escopo de proteger os interesses que são tutelados legalmente, bem como a assegurar a 

ordem jurídica. 

Esclarecem Araújo Cintra, Ada Pellegrini e Candido Rangel que, a 

jurisdição, como expressão do poder estatal soberano, a rigor não comporta divisões, pis falar 

em diversas jurisdições num mesmo Estado significaria afirmar a existência, aí, de uma 

pluralidade de soberanias, o que não faria sentido; a jurisdição é, em si mesma, tão uma e 

indivisível quanto o próprio poder soberano. Ressaltam que, a doutrina fazendo algumas 

ressalvas, costuma falar em espécies de jurisdição, como se esta comportasse classificações 

em categoria. Assim, costuma-se classificar a jurisdição pelo critério do seu objeto em penal 

ou civil; pelo critério dos organismos judiciários que a exercem em especial ou comum; pelo 

critério da posição hierárquica dos órgãos dotados por ela, em superior ou inferior; pelo 



critério da fonte do direito com base no qual é proferido o julgamento, em jurisdição de 

direito ou de equidade82. 

Em face disso, é que se tem a noção clássica de competência como medida 

da jurisdição, no sentido de estabelecer os limites dentro do qual o juiz poderá exercer sua 

função jurisdicional. 

Na lição do professor Moacyr Amaral Santos, a lei estabelece a competência 

dos órgãos jurisidiconais, prefixando os limites dentro dos quais cada um deles pode exercer a 

função jurisdicional. Por isso, pode se dizer que, competência é o poder de exercer a 

jurisdição  nos limites estabelecidos pela lei 83. 

Os critérios determinantes da competência em nosso Diploma Processual 

Civil fora influenciado pela doutrina clássica de Chiovenda, que consagrou o sistema de 

divisão tríplice divisão da competência. 

Com efeito, tem-se como critério objetivo, a competência fixada em função 

do valor da causa ou em razão da natureza da causa – competência material-; no critério 

funcional, a competência diz respeito as funções diversificadas em que o juiz é chamado a 

exercer no processo, como a exemplo de órgãos julgadores de 1a. e 2a. instâncias; e, 

finalmente, o critério funcional, consiste na associação a um elemento de ordem geográfica, 

ou circunscrição definida em lei para atuação de cada órgão jurisdicional 84. 

No âmbito do processo do trabalho também observa a determinação tríplice 

da competência, combinando-se entre em si em : competência em razão da matéria ou 

material; em razão do lugar ou territorial e, em razão da hierarquia ou funcional. 

Por isso é que, a questão da competência da Justiça do Trabalho para 

apreciar e julgar demandas oriundas de dano moral relativas as relações laborais surge com a 

Constituição Federal de 88, em seu artigo 114 c/c o art. 5º, incisos V e X da mesma norma 

constitucional. A norma constitucional em comento (artigo 114) dispõe que: 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 
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lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que 

tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 

Analisando e interpretando de forma sistemática o texto constitucional, 

Amauri Mascaro Nascimento, esclarece que são três as regras constitucionais de competência 

material da Justiça do Trabalho, com previsão no artigo 114 da Lei Maior de 1988, e, com 

base nos quais, deve se proceder ao equacionamento dos principais problemas relativos ao 

tema. 

Assim é que, a primeira regra a ser equacionada concerne ao princípio da 

competência especifica, traduzida na atribuição à Justiça do Trabalho do poder para conhecer 

e julgar dissídios de natureza individual entre trabalhadores e empregadores. Nesse sentido é 

que, a Justiça Laboral é competente para decidir questões que envolvam  empregados e 

empregadores, os quais se acham envolvidos, a esse título, numa relação jurídica de emprego, 

não havendo necessidade de autorização legal para que o Judiciário Trabalhista venha a ser 

confiada a solução de uma lide entre esses dois sujeitos. Basta, pela sua compreensividade, a 

constitucional. Dispensável também é a determinação da mesma competência por lei 

infraconstitucional, e restritiva seria, portanto, inconstitucional, lei ordinária afastando da 

Justiça do Trabalho um determinado tipo de vinculo de emprego celetista. 

Nesse sentido, não importa qual o tipo da ralação de emprego, se urbana ou 

rural,etc. Para tanto, bastaria estar-se diante de relação empregatícia para que a questão se 

situasse no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho, independente de lei. 

A segunda regra diz respeito ao principio da competência decorrente, de 

onde para se solucionar controvérsias decorrentes de outras relações jurídicas diversas das 

relações de emprego, a Justiça do Trabalho só sra competente se presentes dois requisitos: a 

expressa previsão de uma lei atributiva dessa competência e se a relação jurídica derivar de 

uma relação de trabalho. 

Tal princípio encontra seu fundamento na parte final do artigo 114 d 

Constituição Federal de 88, que, depois, de situar, na esfera da competência da justiça do 

Trabalho, os dissídios entre empregados e empregadores, o faz, também na forma da lei, para 

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Isso quer dizer que não só é 

incorreto supor que a Justiça do Trabalho não possa apreciar lides entre outros sujeitos como, 

também, será inadequado afirmar que toda e qualquer controvérsia oriunda de relações de 

trabalho  pode ser decidida pelo Judiciário Trabalhista. As duas afirmações afastam-se dos 



parâmetros constitucionais. A primeira, por ser excessivamente restritiva, uma vez que haverá 

a referida competência, embora condicionada à regra da anterioridade da lei; a segunda, por 

expressar uma avaliação excessivamente ampliativa, porque não pode o Judiciário, sem prévia 

autorização legal, julgar nenhum outro tipo de dissídio, a não ser entre empregados e 

empregadores, e se o fizer, estará exorbitando de sua competência material constitucional. 

A terceira regra constitucional manifesta-se através do principio da 

competência  executória das próprias sentenças. A Justiça do Trabalho pode conhecer dos 

litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 

Abre-se, aqui, uma perspectiva larga, sabendo-se que na execução de sentenças a Justiça do 

Trabalho vê-se diante de questões que envolvem a aplicação do Direito Comercial, Civil, 

Administrativo, e outros setores do Direito positivo, porque da penhora de bens podem 

resultar inúmeras questões de natureza patrimonial. A penhora é o momento em que, diante da 

atuação da lei no mundo físico, surgem problemas sobre as condições em que Se encontram 

os bens penhorados, alguns onerados com hipoteca, penhor, alienação fiduciária, 

responsabilidade dos sócios, etc., questões que o Juiz do Trabalho terá de resolver, e para as 

quais é competente para executar as sentenças da Justiça do Trabalho85. 

Em relação para se aferir a competência da Justiça do Trabalho para o dano 

moral, é necessário que se faça uma análise da lesão para se averiguar se é ou não 

competência daquela Justiça Especializada. Por isso, se a transgressão ao direito da 

personalidade fora efetuada contra o empregado ou empregador, nessa qualidade, derivada de 

uma relação de emprego, a competência para avaliar e julgar o referido dano sra da Justiça do 

Trabalho, entretanto, se o dano ou lesão foi cometido contra a pessoa, como cidadã comum, a 

competência será da Justiça Comum. Por isso é que é despicienda a afirmação dos que 

resistem a essa competência sustentando que se precisaria de uma lei especifica para regular a 

parte final do artigo 114 da Constituição Federal, quando trata das outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, entretanto, não há que se falar em lei especifica para seja 

reconhecida a competência da justiça do Trabalho para apreciar e julgar o dano moral. 

Doutrina e jurisprudência, desde então, tergiversam sobre tema, constituindo 

como corrente vencedora os que defendem a competência da Justiça Especializada. 

Traçaremos algumas considerações propedêuticas acerca dos argumentos dos que se levantam 
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pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ações relativas a dano moral laboral, 

sustentando inclusive a inconstitucionalidade desta matéria. 

Traçaremos algumas considerações propedêuticas acerca dos argumentos 

dos que se levantam pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ações relativas a 

dano moral laboral, sustentando, inclusive, a inconstitucionalidade desta matéria. 

Dentre os defensores desta incompetência encontra-se o eminente Ministro 

aposentado do TST, Manoel Mendes de Freitas. Seus argumentos norteiam-se no sentido de 

que o artigo 114 da Constituição Federal de 88, quando estabelece “outras controvérsias 

decorrentes da relação do trabalho”, constitui norma de eficácia contida, face a inserção pelo 

legislador da expressão “na forma da lei”, revelando a necessidade de regulamentação por 

norma infraconstitucional86. Sustenta também que as disposições da CLT, contidas nos 

artigos 482, “j” e “k” e 483, “a” e “e,” não possuem força suficiente para se concluir pela tese 

da competência da Justiça do Trabalho, uma vez que não existiria uma honra trabalhista com 

repercussão jungida ao campo trabalhista87. Os argumentos defendidos pelo ilustre Ministro 

se cingem principalmente a questão da legitimidade ativa e passiva para a ação de indenização 

por dano moral que, segundo ele, constitui na maioria das vezes óbice intransponível para 

adoção da tese da competência da Justiça do Trabalho. 

Já na acepção de Jorge Pinheiro Castelo, o direito Civil e a Justiça do 

comum não têm condições de apreciar o dano moral trabalhista, visto que inadequados a dar 

conta e compreender a estrutura da relação jurídica trabalhista, bem como um dano moral que 

é agravado pelo estado de subordinação de uma das partes, já que estruturados na concepção 

da igualdade das partes na relação jurídica.  

O dano moral tem como característica uma situação que o distingue 

absolutamente do dano moral civil, e que inclusive o agrava, qual seja, uma ds partes 

encontra-se em estado de subordinação. Só o Direito do Trabalho e a Justiça do Trabalho se 
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mostram adequados a dar conta e compreender as razoes especificas da tutela do direito moral 

atribuídas ao trabalhador subordinado88. 

O dano moral causado pelo empregador a empregado seu, ambos 

considerados nesta condição de patrão e empregado é suficiente para atrair a competência 

para a Justiça do Trabalho em razão do quanto estabelecido no artigo 114 da Constituição 

Federal de 1988 que assegura a competência a esta Justiça Especializada em todas as 

controvérsias decorrentes da relação de emprego. Diversamente é a situação do dano moral 

praticado pele chefe ao subordinado estando ambos, por exemplo, em um clube social, em 

momento de lazer. Neste último caso a competência seria da Justiça Comum, uma vez que as 

atitudes tomadas não teriam fundamento, não decorreriam do contrato de trabalho, mas foram 

adotadas no atuar de simples cidadãos comuns89. 

No entanto, ainda existem autores, a exemplo Marco Antonio Scheuer de 

Souza, que negam competência à Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias sobre dano 

moral, ainda que decorrente do contrato de emprego. Alegam que o dano moral poderia ser 

enquadrado nas demais controvérsias decorrentes da relação de trabalho, mas que não há na 

Consolidação das Leis do Trabalho, nem mesmo em qualquer outra lei esparsa, qualquer 

diploma normativo que inclua o dano moral como competência da Justiça do Trabalho90. 

No entanto, todas as conclusões coerentes, acerca da competência 

determinada pelo artigo 114 da Constituição Federal de 88, deságuam no sentido de que as 

lides que envolvam empregados e empregadores, em decorrência das relações laborais por 

eles travadas, implicarão necessariamente na competência material da Justiça Especializada, 

prescindindo de qualquer lei infraconstitucional regulamentadora da matéria. Fortalecendo a 

tese da competência material da Justiça do Trabalho para o dano moral trabalhista tem-se 

inserida dentre as cláusulas pétreas na nossa ordem constitucional vigente, a garantia da 

inviolabilidade a intimidade, vida privada, honra e imagem, assegurando o direito a 

indenização por dano moral por sua violação. 

Sem pretensão de adentrar em qualquer questão acerca da hierarquia das 

normas, é cediço ser a norma inserida na Constituição, norma ápice dentro do nosso sistema 

positivado. Assim, refutando os entendimentos contrários a competência da Justiça do 
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Trabalho para o dano moral trabalhista fundado no art. 114 da CF/88, Rodolfo Pamplona 

Filho nos lembra que a Justiça é do Trabalho, e não da CLT., sugerindo uma oportuna 

mudança de mentalidade, caracterizada pelo mencionado professor de retrógrada, no sentido 

de que se negarmos tal competência em face de só poder ser apreciado pelo Poder Judiciário 

do Trabalho dissídios previstos na Consolidação, deveria se negar também o cabimento de 

algumas ações de procedimentos especiais na Justiça do Trabalho, por não haver qualquer 

disposição específica no texto consolidado91. 

Ao contrário das considerações traçadas pelo professor Pamplona, 

entendemos no sentido de que não é a admissibilidade de ações com procedimentos especiais 

reguladas pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, a exemplo de uma consignatória 

sugerido pelo professor, que justificaria a permissibilidade do julgamento das ações de 

indenização por dano moral laboral. A autorização para demandas com procedimentos 

especiais é autorizada pela própria Consolidação em seus artigos 8º , parágrafo único e 769, 

do diploma ora em comento.   

A competência material da Justiça do Trabalho, elencada no art. 114 da 

Constituição Federal de 88, prescinde de qualquer norma regulamentadora quando se tratar de 

relações que envolvam vínculo empregatício (empregado e empregador nessa qualidade 

jurídica), entretanto, quando ocorrer outra controvérsia decorrente de relações envolvendo 

sujeitos diversificados, que não sejam propriamente empregado e empregador, torna-se 

necessário a autorização legal para que a Justiça Especializada aprecie e julgue o referido 

conflito. Diante da referida premissa constitucional, conclui-se pela competência material da 

Justiça do Trabalho para julgar demandas que tenham como objeto a indenização por dano 

moral em decorrência de vínculo laboral. 

Como bem salienta Jorge Pinheiro Castelo,o sistema jurídico 

contemporâneo é um sistema de direitos e não de ações. No sistema jurídico contemporâneo a 

garantia constitucional da ação é vista como uma cobertura integral do mundo jurídico 

substancial. O Direito moderno não é mais um sistema de ações típicas, mas, um sistema 

integrado por direitos que ficam cobertos integralmente pela garantia da ação. Assim é que, o 

ilícito trabalhista, assim como o ilícito civil, são ditos contínuos, vez que não se exige que, 
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necessariamente, venham traçados em tipos legais estritos, bastando que estejam relacionados 

com todo o sistema jurídico92. 

No que tange a posição dos Tribunais Superiores, mencionaremos o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do 

tema. 

O Supremo Tribunal Federal em acórdão publicado em fevereiro de 1991, 

acerca da competência da Justiça do Trabalho se posiciona no sentido de que a determinação 

da competência da referida Justiça Especializada não importa que dependa a solução da lide 

de questões de direito civil, não importando se o negócio travado entre empregado e 

empregador é proveniente do direito civil ou comercial, mas sim, se tem nexo de causalidade 

com o contrato de trabalho. 

Já o Superior Tribunal de Justiça, contrariando todas as construções 

dogmáticas no sentido da reparabilidade do dano moral na Justiça do Trabalho, vem 

decidindo pela inexistência de competência da Justiça Laboral para ações dessa natureza. 

Tem-se, nesse sentido, o acórdão que tem como relator o Ministro Sálvio de Figueiredo, 

transcrito a seguir: 

 

“Competência. Conflito. Ação de Indenização por danos morais e    materiais movida 
por ex-empregados contra ex-empregador. Natureza jurídica da questão 
controvertida. Pedido e causa de pedir. Matéria afeta à competência da Justiça 
Estadual. I- A competência ratione materiae decorre da natureza jurídica da questão 
controvertida que, por sua vez é fixada pelo pedido e pela causa de pedir. II- Ação de 
indenização por perdas e danos morais e materiais ajuizada por ex-empregados 
contra ex-empregador, conquanto tenha remota ligação com a extinção do contrato 
de trabalho, não tem natureza trabalhista, fundando-se nos princípios e normas 
concernentes à responsabilidade civil (STJ, CC 11.732, 1994, Relator Ministro Sálvio 
de Figueredo, in DJ 03.04.95, pág. 8.105, doc. 28 ).”. 

 

O conflito acima suscitado teve como suscitante a JCJ de Caraguatatuba- 

SP, atualmente designada de Vara, após a Emenda Constitucional n. 24, e como suscitado o 

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Sebastião- SP. Entretanto, a divergência 

jurisprudencial ilustrada no acórdão acima transcrito tende a se  extinguir face a Súmula n. 

180 desta Corte que enuncia : Na lide trabalhista, compete ao Tribunal do Trabalho dirimir 
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conflito de competência verificado, na respectiva região, entre Juiz Estadual e Junta de 

Conciliação e Julgamento. 

Desta forma, entendemos pela competência da Justiça do Trabalho para 

conciliar e julgar lides que envolvam pedido de reparação por dano moral entre os atores 

sociais do Direito do Trabalho, uma vez que esta Justiça Especializada visa dirimir conflitos 

entre empregados e empregadores nesta qualidade jurídica.   

Em estudo comparativo, Krotoschin, analisando o direito argentino, 

esclarece que: Como el derecho del trabajo, sobre todo su faz contractaul, tiene por fuentes 

no solo lãs disposiciones legales especificamente dictadas o las convenidas entre las partes 

(individual ou colectivamente), sino también los princípios y normas del derecho común, em 

cuanto compatibles com aquéllas, los tribunales del trabajo también son competentes en 

casos en que la demanda se funda en una norma de derecho común, p. ej., demanda por 

indemnización de daños causados culpablemente, basada em el derecho común 93. 

Em relação do direito italiano, salienta Luigi De Litala que a hora bien, uma 

contoversia que tenga por objeto el resarcimento del daño sufrido por una de las partes 

contratantes de la relación de trabajo es estrictamente derivada, más que conexa, de la 

relación misma, salvo que la acción se junde sobre título de derecho comun y tenga con la 

relación de trabajo una vinculación solamente ocasional. Por tanto, se debe agregar que, no 

solamente la acción direta, sino también la reconvencional, propuesta por una de las partes, 

y que tenga como fundamentos daños determinados por incumplimiento contractual, cae bajo 

la competencia de los órganos del trabajo, teniendo el contracto de trabajo caráter 

sinalagmático, por lo qual la demanda de daños puede proponerse sobre la base del 

principio fundamental de los contratos bilaterales: inadimplenti non est adimplendum 94. 

O Direito do Trabalho como ramo do direito que ampara até mesmo o 

menor prejuízo financeiro sofrido pelo trabalhador, não poderia deixar de fora o resguardo de 

lesões que o obreiro pode sofrer em seus atributos da personalidade (honra, fama, integridade  

física, espiritual) em virtude de ato ilícito praticado pelo empregador no contexto da relação 

de trabalho. Por isso, uma vez havendo uma Justiça Especializada para lides do trabalho, 

como supor que esta não chamaria para si, pelas mesmas razoes acima expostas, as lesões aos 

direitos personalíssimos, visando restaurar de alguma forma o prejuízo causado ao ofendido, 
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tendo em conta as diretrizes traçadas pela Lei Maior que estatui como pilares do nosso Estado 

Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV), tendo ainda como fundamento da nossa ordem 

econômica a valorização do trabalho humano contida no artigo 170 da CF/8895. 

 

3.3. A questão da reparabilidade do dano moral oriundo de acidente do trabalho. 

Competência da Justiça do Trabalho. 

 

O presente capítulo tem como objetivo demonstrar a competência da Justiça 

do Trabalho para julgar os pedidos de indenizações por danos morais oriundos de acidentes 

do trabalho. Entretanto, a discussão acerca desta competência continua a ser o nó górdio 

dentre os estudiosos da matéria. Há de se salientar que existe um verdadeiro entrelaçamento 

entre as normas trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, em razão de constituir matéria de 

infortúnio trabalhista. 

Traçaremos antes um breve escorço histórico do acidente do trabalho e sua 

evolução no direito brasileiro. 

Desde o início da existência das sociedades mundiais, a preocupação com a 

saúde dos trabalhadores que eram vitimas de acidentes do trabalho sempre foi uma 

preocupação. Assim, com a Revolução Industrial e, como conseqüência, as reivindicações 

produzidas pelas classe operária, tendo muitas delas o auxilio dos vitimados destes acidentes 

do trabalho, bem como seus familiares que se começaram as primeiras pressões acerca destes 

acidentes. Entretanto, a primeira forma de garantia veio com a Iª Guerra Mundial, onde o 

funcionário público adquiria estabilidade após decorridos 10 anos de exercício da função de 

forma efetiva. 

As primeiras leis brasileiras cuidaram de tratar de determinadas 

estabilidades, tendo-se como marco inicial com o Decreto nº 4.682, de 24.1.1923, denominada 

de Lei Elói Chaves, concernente as Caixas de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, que 

assegurava após decorridos dez anos de trabalho  estabilidade dos ferroviários por motivos 

decorrentes de finanças das Caixas. 
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Seguindo essa linha, a estabilidade foi estendida a outras categorias, como 

ao pessoal das empresas de navegação marítima ou fluvial (Lei n. 5.109/26), aos portuários 

(Decreto n. 17.940, de 11.11.1927), aos empregados em empresas de transportes urbanos, 

luz, força, telefone, telégrafos, portos, água e esgoto (Decreto n. 20.465, de 1.10.1930). Os 

bancários, por meio do decreto n. 24.615, de 9.7.1934, que tiveram direto a estabilidade aos 

dois anos de serviço ( art. 15), o que foi revogado pelo art. 9191 da CLT. A Lei n. 62, de 5-6-

1935, estendeu a estabilidade aos empregados da industria e comércio, que ainda não tinham 

benefícios concedidos pela Previdência Social. A Lei de n. 62 também desvinculou a 

estabilidade da legislação previdenciária, da qual nasceu96. Contudo, em 1943, a 

Consolidação das Leis do Trabalho, disciplinou a estabilidade em seu artigo 492, que 

mencionava que todo empregado que completasse dez anos na empresa não poderia ser 

dispensado, salvo motivo de falta grave, devidamente verificada em inquérito judicial para 

sua apuração, ou por circunstancia de força maior efetivamente comprovada. 

Já a Lei nº 5.107, de 3.09.66, reduziu a aplicabilidade do dispositivo 

celetário em razão de instituir o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ao Trabalhador, 

estabelecendo que sua opção implicaria na perda automática da estabilidade. Tal situação 

gerou uma mitigação no sistema da estabilidade, uma vez que os empregadores só admitiam 

os empregados que fossem optantes pelo FGTS. 

Cumpre-nos ressaltar que vários diplomas legais foram editados até o 

advento da Lei de nº 5.316, de 14.09.67, que transferiu para a Previdência Social a 

responsabilidade pela reparação decorrentes de acidentes do trabalho, entretanto, só em 1974, 

através da Lei de nº 6.915, foi que tais benefícios foram estendidos aos trabalhadores urbanos 

e rurais. Em 1976, a Lei nº 5.316, fora substituída pela de nº 6.367. 

Promulgada a Carta Constitucional de 1988, o sistema previdenciário sofreu 

algumas alterações, conferindo a partir de então tratamento igualitário a trabalhadores rurais e 

urbanos. 

Enfim, fora editada em 1991, a Lei Ordinária de nº 8.213, regulamentando 

os dispositivos constitucionais que referem-se à Seguridade Social, tratando, ainda, do plano 

de benefícios da Previdência Social. 

 

3.4. Conceito e tipificação do acidente do trabalho. 
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No que se tange a conceituação de acidente do trabalho, nos esclarece 

Valentin Carrion que é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou perda ou 

redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho; isto diz respeito também 

à causa que, não sendo a única , tenha contribuído para o resultado; pode ocorrer no local 

do trabalho, a serviço da empresa e nos intervalos ou a caminho97. 

O outro conceito nos é trazido pelo professor Amauri Mascaro Nascimento 

que, nos revela ser acidente do trabalho o que ocorre no exercício do trabalho dos segurados 

referidos no inciso VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho98. 

A previsão legal acerca do acidente do trabalho encontra-se disposta na Lei 

de nº 8.213/91, em seus artigos 19 a 21, que consagra os planos de benefícios da Previdência 

Social.O referido artigo 20, traça algumas equiparações em relação as entidades mórbidas e os 

acidentes do trabalho. Tais equiparações corresponderiam a doença profissional, entendida 

como aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 

atividade e constante de respectiva relação elaborada pelo Ministério da previdência Social; a 

doença do trabalho, entendida como aquela que é adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais, em que o trabalho é realizado e com ele se relacione, constante da 

relação mencionada no inciso I. 

O artigo 21 da mesma lei também equiparam-se também ao acidente do 

trabalho, o acidente que ligado às atividades laborais, que, embora não tenha sido a causa 

única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua 

capacidade laborativa para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua 

recuperação; bem como o acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho, em 

conseqüência de : a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, praticado pr terceiro ou 

companheiro de trabalho; b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 

disputa relacionada co o trabalho; c) ato de imprudência , negligencia ou de imperícia de 
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terceiro ou de companheiro de trabalho; d) ato de pessoa privada no uso da razão ; e) 

desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

Também  a doença proveniente de contaminação acidental do empregado 

no exercício da atividade; e o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e 

horário de trabalho na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 

empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 

proporcional proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 

financiada pela empresa para capacitação de mão de obra, independente do meio de 

locomoção utilizado e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Cumpre-nos esclarecer que não têm direito ao percebimento de prestações 

relativas ao acidente do trabalho os empregados autônomos, domésticos e facultativos. 

Dentro do que foi esboçado quanto ao conteúdo dos artigos 20 e 21 da Lei 

n.8213/91, de onde se constata que a doença profissional e doença do trabalho são 

consideradas pelo legislador previdenciário como acidentes do trabalho, é possível reunir 

deste entendimento legal quatro elementos que compõem este infortúnio ligado ao trabalho. 

O primeiro diz respeito a causalidade, onde o acidente do trabalho se mostra 

como um verdadeiro evento causal, ou seja, acontece por obra do acaso, não integrando este 

elemento constitutivo a intenção da parte em produzí-lo.  

O segundo traduz-se na nocividade que o acidente irá acarretar, ou seja, 

deve provocar uma lesão na integridade física do obreiro, trazendo-lhes lesões corporais 

implicantes na perturbação física ou mental do trabalhador.  

O terceiro diz respeito a incapacidade deve decorrer este acidente. O 

trabalhador em razão deste infortúnio deve ficar impossibilitado de exercer suas atividades 

laborativas de forma permanente ou temporária, acarretando-lhe como conseqüência uma 

lesão patrimonial.  

O quarto e ultimo elemento diz respeito ao nexo etiológico, que consiste 

numa relação direta ou indireta entre a lesão pessoal e o trabalho subordinado realizado pela 

vítima, sendo correlação um ponto de alta relevância uma vez que não se pode falar em 

acidente do trabalho afastado da noção de subordinação, ou seja, não havendo contrato de 

trabalho subordinado não há como se falar em acidente do trabalho. 



 

3.5. Do dano moral. Reparabilidade. Acidente do Trabalho. Justiça do Trabalho. 

Competência. 

 

Para Sérgio Cavalieri Filho, 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 aflição, angustia e desequilíbrio do 

seu bem estar99. 

Interligado a questão do dano moral oriundo de acidentes advém a polêmica 

quanto ao órgão judicial competente para apreciar e julgar a sua reparação. Em capítulo 

anterior que trata da competência para o dano moral trabalhista, já foi visto as noções de 

competência sob o enfoque processual. Entretanto, a titulo de complementação salientamos 

que a Justiça do Trabalho fora criada para julgar um tipo especial de causa cujos contornos 

possuem natureza própria, característica esta que fez com que o Direito do Trabalho se 

constituísse num ramo autônomo dentro do direito, com princípios próprios que lhes são 

peculiares. 

Assim, a Justiça do Trabalho é o único órgão capaz de julgar lides que 

envolvam a exist6encia, execução e determinação do contrato de trabalho subordinado, bem 

como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, em razão desta Justiça 

Especializada estar mais próxima e sensibilizada quanto às questões sociais que envolvem o 

trabalho, por ser justamente da sua seara instrumentalizar e manusear os institutos jurídicos 

peculiares deste ramo do direito, os deveres, as obrigações decorrentes das relações de 

trabalho. 

Em face dessas considerações é que entendemos que a apreciação pela 

Justiça Comum da reparação de dano moral decorrente de acidente do trabalho, bem como o 

dano moral oriundo apenas da relação de emprego, alegando se tratar de matéria civil, revela-

se um procedimento inadequado, uma vez que a sistemática do Direito Civil quanto a sua 

organização, se reflete numa igualdade entre as partes, enquanto no Direito Laboral, as partes 

não se encontram em posição de igualdade em razão da subordinação que norteia a relação de 

emprego. 
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No que se refere a indenização por acidentes do trabalho, Amauri Mascaro 

Nascimento preleciona que “o primeiro fundamento jurídico da obrigação de indenizar foi a 

culpa do empregador. Este indenizava nos casos em que o acidente decorresse de sua culpa. A 

razão de ser da obrigação do empregador era a sua ação ou omissão culposa da qual tivesse 

resultado o acidente. É a teoria da responsabilidade subjetiva, com suporte no princípio da 

culpa aquiliana do direito romano. 

Numa segunda fase, surgiu a teoria do risco profissional, segundo a qual a 

causa dos acidentes é o risco inerente ao exercício de uma profissão. Na sociedade industrial o 

trabalho do operário com máquinas e em ambientes susceptíveis de afetar a saúde oferece 

riscos naturais. Esses riscos não podem ser suportados pelo trabalhador. Assim, a indenização 

de acidente é paga porque há riscos, sem qualquer cogitação da existência ou não de culpa do 

empregador. Com a teoria do risco profissional o princípio da responsabilidade subjetiva foi 

substituído pelo princípio da responsabilidade objetiva. 

Numa terceira e atual fase, foi desenvolvida a teoria do risco social. A 

indenização de acidente é paga porque o infortúnio é um risco que se deve ser suportado pela 

sociedade e não apenas pelo empregador. Com isso, foi possível a integração do acidente do 

trabalho no sistema da previdência social, como no Brasil através da Lei n. 5.316, de 1967 
100”. 

Tratando-se das disposições acerca do tema em Constituições Federais 

anteriores e, interpretando-se a Constituição Federal de 1967, com alterações efetuadas em 

1969, o artigo 142, em seu caput, estabelecia a competência da Justiça do Trabalho para 

conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e , 

mediante lei, de outras controvérsias oriundas da relação de emprego. Ainda, o parágrafo 2º 

do artigo 142 do mesma norma constitucional mencionava que os litígios relativos a acidentes 

do trabalho eram da competência da Justiça Ordinária dos estados, do Distrito Federal e dos 

territórios, salvo exceções estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional101. 

De acordo com a referida norma constitucional, qualquer discussão que 

envolvesse acidente do trabalho seriam de competência da Justiça Comum estadual, 

excetuando-se, apenas, as exceções previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 
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Muito embora houvesse resistência por parte de doutrinadores em aceitar tal 

compet6encia da Justiça Comum para os julgamentos de lides que envolvessem acidentes do 

trabalho. Tal competência era justificável na medida em que se tratava de competência 

absoluta, bem como tratou o legislador constituinte à época de traçar a competência da Justiça 

do Trabalho excepcionando os acidentes do trabalho, ainda que os litigantes  fossem 

empregados e empregadores. 

Preleciona Vander Zambeli que, a história da jurisprudência e da doutrina 

nacional demonstra que a existência das Justiças Especiais nunca foi bem aceita, criando, no 

subconsciente de muitos juristas, arraigado preconceito. E, o que é pior, revela carência de 

descortino para novos horizontes, que são abominados por influência de pensamentos 

originários de épocas remotas, das quais o conservadorismo não permite o desvencilhar. E, 

retomando o cerne da questão quanto à competência da Justiça do Trabalho para acidentes 

decorrentes de relações de trabalho diz que, no atual Estado de Direito, não há que se falar 

simplesmente em competência ou incompetência em razão da matéria, pois o critério do 

multicitado artigo constitucional consiste nas pessoas em litígio e no substrato deste e não 

pura e singelamente na matéria, cuja natureza é irrelevante pelo que se depreende dos 

infracitados julgamentos da mais alta Corte de Justiça do país 102.  

De tudo que foi mencionado até o presente estudo, extrai-se que inexistia 

anteriormente a Constituição Federal de 1988, qualquer disposição proveniente de texto legal 

que assegurasse a indenização pela responsabilidade subjetiva do empregador em caso de 

acidente do trabalho, muito embora o Supremo Tribunal Federal já tivesse se posicionado no 

sentido de que o empregador suportasse as conseqüências da indenização em razão deste 

infortúnio quando se comportasse com dolo ou culpa grave em relação ao referido acidente. 

Atualmente o artigo 7º, que cuida dos direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, em seu inciso XXVIII da Constituição Federal de 1988, assegura o seguro contra 

acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa 103. Neste sentido, basta a prova de culpa 

simples, na modalidade de imprudência, negligência e imperícia para que a  se confira a 

indenização, sendo devida apenas quando o empregador extravase o risco profissional normal 

e inerente peculiar a cada  atividade laborativa. 
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Por outro lado, a Súmula de n. 229 do Supremo Tribunal Federal dispõe que 

“a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do 

empregador”. O que se deve ser observado em relação a este entendimento sumulado é que, 

seja anteriormente a promulgação da Carta Constitucional de 88 ou com base no art. 7º, inciso 

XXVIII, da referida Norma Ápice, tem o empregado respaldo na referida sumula para pedir o 

beneficio previdenciário oriundo de acidente de trabalho perante a Justiça Comum; pode 

também o empregado pleitear a ação de indenização por danos sofridos, sejam eles materiais 

ou morais, ou ainda, de forma cumulativa, se desejar,  provando a culpa e o dolo do seu 

empregador, perante a Justiça do Trabalho.  

Já a Súmula de n. 15 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que 

compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidentes do trabalho. 

Essa sumula deve ser entendida no sentido de que, refere-se exclusivamente, a 

responsabilidade objetiva do Órgão da Seguridade Social, envolvendo, apenas, o direito 

previdenciário postulado. A negação de uma conclusão neste sentido levaria a um verdadeiro 

conflito com o direito positivo ora em vigor. 

Outra questão delicada a ser analisada é a do artigo 109, inciso I da CF/88. 

Inobstante a forma clara como está disposto o artigo 114 da mesma Carta Política, em razão 

do artigo 109, I da CF/88, a competência em matéria de acidente de trabalho seria afeta à 

Justiça Comum estadual, ainda que o litígio envolvesse empregado e empregador. Nesse 

sentido dispõe o art. 109, que “aos juizes federais compete processar e julgar: I- as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição 

de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho 104”.   

A propósito desta questão, Vander Zambeli Vale, coloca que o artigo 109, I, 

da CF/88, não deve ser interpretado isoladamente, senão em conjunto com o artigo 114 e 

sempre com a lembrança de que o primeiro dispositivo também define competência em razão 

da pessoa ( no caso, a União, entidade autárquica e empresa publica federal 105). 

Assim, se na Constituição Federal apenas tivesse esse dispositivo legal, sem 

qualquer sombra de dúvida, a competência seria reservada à Justiça Comum estadual quando 

se tratasse de matéria relativa de acidente do trabalho, sejam quais forem as partes da 
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demanda. Entretanto, o dispositivo que trata da competência da Justiça do Trabalho na CF/88, 

não faz qualquer ressalva em relação a competência quanto a referida matéria, como bem 

fazia a CF/67, em seu §2º, artigo 142. Assim, trazendo o acidente do trabalho forte conteúdo e 

ligação com a relação de trabalho não há como se negar a competência da Justiça 

Especializada do Trabalho.  

Procedendo-se uma análise acurada do dispositivo constitucional de n. 114, 

da Carta Constitucional de 1988, observa-se que não há em seu texto qualquer norma que se 

reserve a excluir da competência trabalhista os pedidos de indenizações por danos morais 

decorrentes de acidentes do trabalho, como fazia o artigo 142, § 2º da Constituição de 1967,ou 

seja, não repetiu o legislador constituinte de 88, a mesma ressalva de 67, sendo defeso ao 

intérprete distinguir ou cogitar de suas criações onde a lei não distinguiu. 

Neste mesmo sentido, há de se observar que o artigo de n. 129 da Lei n. 

8.213/91, Lei de Benefícios da Previdência Social, fixa a competência da Justiça Estadual 

para os litígios decorrentes dos acidentes do trabalho apenas no que tange aos direitos 

previdenciários, tais como, prestações dos benefícios, decorrentes do acidente, etc.  

Comentando tam dispositivo Rodolfo Pamplona argumenta que, muito 

embora entenda que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho, uma vez que esta é 

muito melhor aparelhada para conhecer e julgar tal matéria (acidentes do trabalho), não 

haveria qualquer dúvida que, em face do artigo 129 da Lei 8.213/91, a competência para 

apreciar e julgar litígios diretamente relativos a acidentes do trabalho é da Justiça estadual . 

Mas adiante conclui, de forma mais específica e clara que, quando na ação de acidentes do 

trabalho figurar o INSS, numa típica hipótese de responsabilidade civil objetiva, a 

competência nesse caso é da Justiça Comum, enquanto a ação de reparação de dano moral 

decorrente de acidente de trabalho, causado dolosa ou culposamente pelo empregador, 

somente pode ser da competência da Justiça do Trabalho, eis que os sujeitos da lide figuram 

em função da qualidade jurídica de empregador e empregado, numa discussão de controvérsia 

decorrente da relação de emprego, em que se vai discutir a responsabilidade subjetiva do 

empregador, que é a hipótese do artigo 159 do Código Civil em vigor 106. 

Em análise mais acurada do inciso do próprio artigo 129 da Lei 8.213/91, 

nota-se que seu conteúdo refere-se ao âmbito administrativo, tratando de competência em 
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razão exclusiva da pessoa do INSS, por isso esse dispositivo só pode ser interpretado quando 

abrangente apenas questões em que o INSS for parte. 

É oportuno ser lembrado que a Justiça Comum Estadual detém competência 

residual, ou seja, para que seja firmada a competência desta, deve ser distribuída 

anteriormente as competências especiais, adotando-se critérios já estabelecidos na 

Constituição, demarcando-se por exclusão a competência da justiça comum estadual. 

Registra também Vander Zambeli que, malgrado a jurisprudência 

dominante na Justiça Comum, haja vista a competência em razão das pessoas e do substrato 

contratual, definida pelo artigo 114 da CF/88, não se olvidando, todavia, a remetida para a 

legislação ordinária, as ações em que o empregado pleiteia indenização do empregador, por 

dolo ou culpa deste em acidente de trabalho, devem ser solucionadas pela Justiça do 

Trabalho; à Justiça Comum estadual cabe decidir litígios entre o trabalhador e a autarquia 

previdenciária107. 

Assim, nos casos em que haja a responsabilidade objetiva do órgão da 

Seguridade Social quanto as causas que envolvam acidentes do trabalho, tendo como partes 

segurado e INSS, tem-se a competência da Justiça Comum estadual, através de uma vara 

especializada para as ações acidentárias, conforme artigo 109, I da CF/88. 

Ocorrendo a responsabilidade subjetiva do empregador em razão de danos 

materiais e/ou morais, causados ao empregado em face da conduta culposa ou dolosa que 

desencadeou o acidente do trabalho, cuja competência é inexoravelmente da Justiça 

Especializada do Trabalho, consoante o que dispõe o artigo 114 da CF/88. Nesta ação de 

indenização tem-se respectivamente nos pólos ativo e passivo da ação empregado e 

empregador. 

Em que pese todas as inclinações dogmáticas no sentido de se reconhecer e 

afirmar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar dano moral oriundo de 

acidente do trabalho, ainda, existem Juízos monocráticos que, surpreendentemente  se 

declinam incompetentes de modo absoluto para conhecer da matéria. Tais Juízos de 1º grau, 

que ainda se posicionam neste sentido, constituindo a minoria, colocam-se de forma 

engessada perante a evoluções do Direito do Trabalho na sociedade moderna, consistindo tais 

procedimentos em reações de perplexidade, em virtude de ser o magistrado do 1º grau, o 

verdadeiro termômetro de criação elaboração da jurisprudência. 
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Assim, em face das considerações acima é que a 18ª Vara do Trabalho na 

capital/ TRT 5ª Região, no processo de n. 18.99.1765-01, com sentença publicada em 21 de 

fevereiro de 2000, exarou a seguinte decisão108: 

 

“A Justiça do Trabalho não tem competência, em razão da matéria, para processar e 
julgar feitos que contenham pedidos de indenizações decorrentes de acidentes do 
trabalho. 

As ações de indenização resultante de acidente de trabalho não competem à justiça 
do Trabalho nem à Justiça federal ( artigo 109, inciso I, da CF/88); são da 
competência da Justiça Comum Estadual. 
O STF, inclusive, já sumulou a matéria, dispondo que é competente para ac’~ao de 
acidente do trabalho a justiça cível comum, inclusive em segunda instancia , ainda 
que seja parte autarquia seguradora (Símula 256 do STF). Também a Sumula n. 15 
do STJ, que dispõe ser competente à Justiça Estadual para processar e julgar os 
litígios decorrentes de acidente do trabalho. 
Conquanto, por economia processual, há de se extinguir o processo sem julgamento 
do mérito quanto aos pleitos formulados nas alíneas “d”, “e” e “g”da exordial, face 
a inviabilidade de remessa dos autos ao juiz competente (CPC, artigo 113, § 2º, in 
fine) em virtude de remanescer nesta reclamatória outros pedidos que se inserem no 
âmbito da competência material desta Especializada”.    

 

Evitando os conflitos de competência existentes entre a Justiça estadual e a 

Justiça do Trabalho e, em decorrência ao grande número de acidentes do trabalho, tramita na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de n. 4.910/01, de iniciativa do deputado Luiz Fleury 

Filho, com apoio da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA), no 

sentido de alterar o artigo 652 da Consolidação das Leis do Trabalho, para firmar a 

competência da Justiça Especializada do Trabalho para as ações de indenização de danos 

materiais ou morais decorrentes de acidente de trabalho, conforme texto a seguir transcrito in 

verbis:  

 

“Art. 652. Compete ao juiz do trabalho (NR): 

(...) 

VI- processar e julgar as causas de ressarcimento por danos causados em acidente de 
trabalho, doença profissional ou do trabalho, entre trabalhadores e empregadores, 
fundadas em dolo ou culpa na execução do contrato de trabalho, e dos contratos que 
se referem os incisos I, letra c, e V deste artigo. 

 (....) 

Art. 2º. A ação de acidente de trabalho fundada no direito previdenciário é da 
competência da Justiça Comum dos estados, nos termos do art. 109, inciso I, da 
Constituição” .  
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Consoante levantamento realizado, em 1999, ocorreram 175.950 acidentes 

de trabalho no Estado de São Paulo, entretanto, apenas 7.200 dos empregados acidentados 

compareceram à Justiça para provocar a tutela jurisdicional no sentido de ter alguma 

reparação do dano lhe fora causado. Em 1998, no Distrito Federal ocorreram cerca de 2.944 

acidentes do trabalho, entretanto, as Varas do Distrito Federal julgaram apenas 176 processos 

de trabalhadores que sofreram acidentes decorrentes do trabalho109. 

Da existência deste Projeto poder-se-ía objetar que para que a Justiça do 

Trabalho efetivamente tivesse competência para e apreciar e julgar as lides decorrentes de 

pedido de indenização por dano moral e/ou material decorrentes de acidente do trabalho, seria 

preciso edição de norma neste sentido para que lhe conferisse tal competência. Entretanto, tal 

cogitação não tem razão de ser, em virtude justamente da própria exegese do artigo 114 da 

CF/88, servindo a edição da referida norma, objeto do Projeto de Lei, como um ponto final 

para os que ainda resistem a competência da justiça do trabalho para tal questão. 

Sendo o empregado o destinatário final da norma trabalhista, quanto mais 

claro for o entendimento do legislador melhor será para o seu principal destinatário – o 

empregado-, cuja transparência facilitará a postulação de seus direitos. 

À guisa de conclusão, cumpre-nos salientar que, além de todos os 

argumentos expendidos no sentido de que é a Justiça do Trabalho competente para apreciar e 

julgar as ações nas quais o trabalhador postula sua indenização por dano moral e/ou material 

decorrentes de acidentes do trabalho, há de se levar em conta também que é esta Justiça a 

mais sensibilizada para as causas e interesses do trabalhador, em razão de sua especialidade 

quanto às causas que lhes são afeta, prezando pela proteção da mais fraca na relação de 

emprego, por ser o principio basilar e primário do direito material do trabalho. 
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CAPÍTULO 4. DANO MORAL NO DIREITO AO TRABALHADOR. 

 

4.1 Contrato de Trabalho e Obrigações dos Contratantes.  

 

Antes  de adentráramos ao tema, traçaremos um breve conceito sobre Direito 

do Trabalho, sendo o mesmo o conjunto de normas e princípios destinados a regular as relações 

de emprego, bem como as relações de trabalho, assim definidas em lei e, as relações coletivas de 

trabalho. Tal ramo do direito pode ser individual ou coletivo. O direito individual do trabalho se 

destina a reger as relações  individuais e concretas de trabalho, enquanto o direito coletivo é 

destinado a reger as relações que envolvem categorias de ordem profissional e econômica. 

O contrato de trabalho é definido pela CLT sob o ângulo do direito 

individual do trabalho, através do artigo 442 que estabelece ser o contrato individual do 

trabalho, o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 

Designado pelo legislador como individual, o contrato de trabalho, que é de 

atividade, possui como características a bilateralidade, a consensualidade, a comutatividade, a 

fidúcia, a alteridade, a sucessividade e a onerosidade. 

Nessa linha é que Délio Maranhão sustenta que a simples denominação 

“contrato de trabalho”, revela uma atitude nova do direito quanto ao fenômeno social da 

prestação trabalho. Traduz um sentido de autonomia jurídica da disciplinação contratual da 

relação de trabalho, que escapa às formulas clássicas do direito comum, que a aproximava da 

locação de coisas. Nosso Código Civil desconhece a figura jurídica do contrato de trabalho, 

tratando, apenas, da locação de serviço, e da empreitada, como espécies de gênero da locação. 

Prossegue  salientando que, o contrato de trabalho “stricto sensu” é o negócio jurídico pelo 

qual uma pessoa física (empregado) se obriga, mediante o pagamento de uma contraprestação 

(salário), a prestar trabalho não eventual em proveito de outra, física ou jurídica 

(empregador), a quem fica juridicamente subordinada 110. 
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Savigny define classicamente contrato como “o acordo de mais de um 

individuo sobre uma manifestação comum de vontade destinada a reger relações jurídicas 
111”. 

Com efeito, relação de trabalho consiste em todo vinculo jurídico que tem 

por objeto a prestação de um serviço no relacionamento com outrem, de forma  não eventual, 

com subordinação jurídica e mediante pagamento de salário. Apesar da intervenção estatal nas 

relações de trabalho visando preencher as condições não estabelecidas pelos pactuantes 

através de clausulas de garantias mínimas, garante-se às partes autonomia contratual para 

estipularem seu objeto em tudo quanto não contraponha as normas de proteção ao trabalho e 

convenções ou acordos coletivos. 

Em relação ao Direito Laboral brasileiro, dentro do suposto da hierarquia 

das normas que regulam o trabalho observar-se-á o principio dos conteúdos mínimos, isto é, a 

tendência a criarem direito as normas superiores e sempre poderem criá-lo mais 

favoravelmente as normas inferiores, até chegar-se à norma contratual, que tudo pode, desde 

que não contrarie a convenção coletiva ou sentença normativa, a lei e a Constituição. Os 

artigos 444 e 468 da CLT dão nítida idéia da execução do principio do favorecimento no 

Direito Brasileiro112. 

Daí o entendimento de que, quando as partes não estipulam pacto quanto às 

condições de trabalho, o legislador supre-lhes a vontade, determinando como norma de 

regência as cláusulas mínimas de natureza individual ou coletiva. 

São sujeitos do contrato de trabalho, o empregado e empregador. Por 

empregado pode ser entendida a pessoa física que se obriga a prestar trabalho pessoalmente, 

de forma não eventual, mediante subordinação jurídica, percebendo por este trabalho salário. 

Já empregador é considerada a empresa, individual ou coletiva (pessoa física ou jurídica), que 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, respondendo pelo risco de sua 

atividade. 
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Assim, tanto empregado como empregador detém deveres e obrigações 

recíprocas, em razão do contrato de  trabalho quando validamente firmado, gerar efeitos 

próprios, principais e acessórios. 

Responsabilidade e obrigação não se confundem, sendo a obrigação uma 

das fontes geradores do dever de reparar e a relação de natureza obrigacional não é a única a 

gerar reflexos econômicos .  

A obrigação principal dentro de um contrato de trabalho consiste para o 

empregado em executar a atividade para a qual fora contratado, constituindo uma obrigação 

de fazer, e para o empregador, a obrigação de remunerar o obreiro pela atividade executada. 

Além das obrigações principais, o contrato de trabalho também possui 

obrigações acessórias ou complementares. Para o empregado, podemos citar como obrigações 

acessórias a obrigação de fidelidade, obediência, diligência e eficiência na execução de sua 

atividade, bem como agir com respeito e urbanidade em relação ao empregador, colegas de 

trabalho e clientes. 

No que concerne ao empregador, além da obrigação principal de pagar 

salários, que consiste numa obrigação de dar, tem o  mesmo como obrigação acessória 

propiciar trabalho ao empregado, principalmente quando o obreiro for remunerado tendo em 

vista o trabalho que lhe é dado, fornecer meios para que o empregado execute se 

serviço,cumprir normas legais e coletivas de proteção ao trabalho, dentre elas as de higiene e 

segurança do trabalho, a fm de evitar acidentes, etc.  

Tem-se também como obrigação acessória do empregador o respeito quanto 

aos direitos personalíssimos do empregado, quais sejam, o direito a honra, a intimidade, a 

vida privada, a integridade física, o que implica no direito subjetivo do empregado de pleitear 

mediante ação indenizatória a tutela jurisdicional da Justiça do Trabalho. 

Esclarece Antonio Carlos de Oliveira que, quando surge um direito 

subjetivo, concomitantemente aparece um dever jurídico correspondente. Perante o titular de 

um direito subjetivo, há, necessariamente, o titular de um dever jurídico. O titular do dever é 

obrigado a cumpri-lo e o titular do direito tem o poder de exigir esse cumprimento. O sujeito 

obrigado deve fazer ou não fazer alguma coisa, em beneficio do sujeito titular do direito. A 

ação humana de fazer ou de não fazer alguma coisa, em favor de outrem, é qualificada 

juridicamente, portanto, de dever jurídico. Trata-se de restrição da liberdade exterior de uma 



pessoa, derivada da faculdade (direito subjetivo) concedida a outra ou outras de exigir da 

primeira uma certa conduta positiva ou negativa113. 

Por isso é que deve o empregador observar quanto ao uso do seu poder 

diretivo quando disciplinar a atividade do empregado. É vedado ao empregador abusar deste 

direito que lhe é outorgado pelo ordenamento exorbitando os limites delineados.O fato de está 

o empregado subordinado juridicamente ao empregador não lhe confere, utilizar-se do poder 

diretivo que lhe é reconhecido, para humilhar ou atingir o empregado em seus valores e em 

sua dignidade humana. 

Deriva esse poder diretivo, como já dito, da subordinação jurídica do 

empregado. Daí decorre que cabe ao empregador determinar as condições de trabalho a serem 

cumpridas pelo empregado, verificar e controlar a forma como o obreiro está executando o 

trabalho e, descumprindo o empregado qualquer obrigação contratual aplicar-lhe penas 

disciplinares (advertência e suspensão), não sendo admitas pelo nosso ordenamento a multa e 

a transferência como forma de punição. O rebaixamento também é defeso por lei como forma 

de punição, uma vez que consistiria numa situação humilhante para o empregado.  

Observa Kelsen que, “a cada conduta a que um individuo é obrigado em 

face de outro corresponde uma determinada conduta do outro individuo. Este pode exigir ou 

reclamar a conduta do outro, a conduta a que este  é obrigado em face dele114”. Nesse 

sentido, empregado e empregador vinculam-se mutuamente em suas obrigações oriundas do 

contrato de trabalho, seja tal ajuste tácito ou expresso, verbal ou escrito. 

Salienta Evaristo de Morais Filho que é de todo incompatível com a 

dignidade humana a teoria que alguns autores alemãs, neste particular, verdadeiros 

percussores da Carta do trabalho nazista de 1034, que vêem na relação de trabalho uma 

relação senhorial, na qual uma das partes tem todo o poder e à outra compete somente 

obedecer 115. 

A supremacia contratual do empregador passa a ter limitações externas, 

estabelecidas fundamentalmente na própria Constituição, sendo que o vinculo jurídico de 

subordinação se condiciona, do mesmo modo, no âmbito da empresa, à efetividade da conduta 

patronal no respeito aos bens pessoais do empregado, a seus direitos individuais e sociais, não 
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sendo de estranhar-se que o estatuto italiano dos direitos do trabalhador denomine seu 

capitulo primeiro como “da liberdade e dignidade dos trabalhadores 116”.  

Com efeito, valendo-se o empregado também do direito de resistência pode 

o mesmo deixar de cumprir a ordem do empregador que viole as determinações contratuais ou 

transgrida algum dos direitos de sua personalidade, atingindo a sua dignidade humana. 

Mais uma vez, o ilustre Délio Maranhão esclarece que, ligado ao 

cumprimento de uma obrigação contratual, o dever de obediência do empregado vai até onde 

vai o contrato. Seria atentatória da liberdade humana a prestação de trabalho. A 

personalidade do empregado não se anula com o contrato de trabalho, razão pela qual lhe é 

reconhecido certo “jus resistentiae” no que respeita às determinações do empregador. 

Assim, pode ele, legitimamente, recusar-se ao cumprimento de uma ordem, por exemplo, que 

o coloque em grave risco, que fuja à natureza do trabalho contratado, que o humilhe ou 

diminua moralmente, que seja ilícita, ilegal ou de execução extraordinariamente difícil117 . 

Ainda, interligado a esse poder diretivo do empregador, encontra-se a 

possibilidade de romper com o contrato de trabalho unilateralmente, desde que efetue o 

devido pagamento dos consectários legais. Deve-se, contudo, ser diferenciada a despedida 

arbitrária- a qual se refere a Constituição Federal de 88, e que precisa de lei específica que a 

determine – da despedida injuriosa, passível de se ter um dano moral. 

Para Valente Simi, a despedida injuriosa implica naquela que vem 

acompanhada de palavras ou atos ofensivos ou quando motivada com razoes infundadas, de 

modo a causar descrédito do trabalhador. 

A norma consolidada se refere em duas oportunidades aos direitos 

personalíssimos, quais seja: no artigo 483 e no artigo 373-A. No primeiro dispositivo, prevê 

as hipóteses em que o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho, 

dentre as quais se encontra, quando lhes forem exigidos serviços superiores às suas forças, 

defesos por lei, comprometendo sua integridade física, bem como quando for contrário aos 

bons costumes.  

Também, quando for tratado por seus superiores hierárquicos com rigor 

excessivo, o que levaria ao empregado a uma situação de constrangimento em seu ambiente 
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de trabalho, quando corresse perigo de mal considerável, comprometendo sua saúde, quando 

praticar o empregador, ou seus prepostos, quaisquer atos contra o obreiro, lesando sua honra, 

quando for ofendido fisicamente pelo empregador. 

Já o dispositivo 373-A, inserido no capitulo da “Proteção do Trabalho da 

Mulher”, veda expressamente o empregador de proceder revistas intimas a empregadas e 

funcionárias. Assim, se o empregador ignorando o texto legal procede revistas sem observar a 

dignidade da empregada recai na exorbitação de seu poder diretivo, ferindo a confiança 

recíproca que enseja o contrato de trabalho, dando lugar ao direito de pedir uma reparação 

pela empregada por este constrangimento. 

Outro ponto a ser levantado é a praxe que se criou entre alguns 

empregadores de se criarem listas negras quando seus empregados reclamam postulando a fiel 

observância de seus direitos na Justiça do Trabalho. Inobstante a criação destas listas, existem 

ainda empregadores que, não contentes com o rompimento do contrato, se voltam a denegrir a 

imagem de seu ex-empregado alarmado informações negativas quanto ao mesmo, tendo o 

obreiro nesse caso direito a reparação por dano moral.   

Acresça-se que, quando o empregador despede seu empregado com 

expressões injuriosas e atos ofensivos, não provando a falta cometida pelo empregado, tal 

repercussão pode gerar um dano moral.   

4.2. Do principio protetor como fundamento nas relações de trabalho. 

Na clássica lição de Bandeira de Mello, principio é o mandamento nuclear 

de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição que se irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 

tônica e lhe dá sentido harmônico. É  o conhecimento dos princípios que preside a intelecção 

da diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 

positivo118. 

O termo princípio é utilizado de forma indistinta em vários campos do saber 

humano, servindo-se alguns campos da ciência para estruturarem um sistema ou conjunto 

articulado de conhecimentos a respeito de objetos cognoscíveis exploráveis na própria esfera 

de investigação e de especulação a cada uma dessas áreas do saber. Assim, pode se concluir 
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que a idéia de princípio ou sua conceituação, seja lá qual for o campo do saber que e tenha em 

mente, designa a estruturação de um sistema de idéias, pensamentos ou normas por uma idéia 

mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais idéias, 

pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam 119. 

Consistindo a Ciência Jurídica em objeto singular traduzido em realidades 

essencialmente conceituais, realidades ideais e normativas, desdobradas em proposições ou 

modelos de comportamento ou de organização , diz-se que tem seu ponto central ou basilar no 

dever-ser (elemento nitidamente ideal) e não no ser (elemento nitidamente concreto-

empírico). Nesse sentido, é que noção de principio, como proposição diretora à compreensão 

de uma certa realidade- surge como um condutor importante à compreensão do sentido da 

norma e do instituto jurídico, do dever-ser jurídico. Daí conclui-se que a importância dos 

princípios na Ciência do Direito  traduz-se em diretrizes centrais que se inferem de um 

sistema jurídico e que, após inferidas, a ele se reportam, informando- o120. 

Tratando do conceito de princípio, Nelson Saldanha entende que, no caso do 

direito, os princípios consistem freqüentemente em formulações historicamente consagradas, 

tias como prescrições fixadas pela prática ou juízos de valor assumidos pela doutrina121. 

Antes de se falar no princípio protetor como princípio nuclear do Direito do 

Trabalho, deve ser destacado que os princípios do Direito do Trabalho são princípios 

particulares ou peculiares a essa disciplina jurídica, não sendo afastada a aplicação dos 

princípios gerais do direito no campo dogmático desta ciência jurídica. 

Assim, afirma Bobbio que, os princípios gerais são normas fundamentais 

ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais 122. 

 O Direito do Trabalho tem como fundamento para sua existência o 

trabalhador, orientando-se de forma a trazer sempre a proteção ao trabalhador, quase sempre, 

a parte mais fraca da relação, ao contrario do Direito Civil que pressupõe a igualdade dos 

sujeitos em suas relações . 
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O Direito do Trabalho, através do princípio protetor à parte hipossuficiente- 

que é o trabalhador – visa atenuar no plano jurídico o desequilíbrio e diferenças existentes 

entre empregado e empregador no plano fático, oriundo do contrato de trabalho. 

Esclarece Mauricio Godinho Delgado que, “o principio tutelar influi em 

todos os segmentos do Direito Individual do Trabalho, influindo na própria perspectiva desse 

ramo ao construir-se, desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla 

predominância nesse ramo jurídico especializado de regras essencialmente protetivas, 

tutelares da vontade e interesses obreiros; seus princípios são fundamentalmente favoráveis 

ao trabalhador; suas presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma vantagem 

jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na verdade, pode-se afirmar que sem a 

idéia protetivo-retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e 

cientificamente 123”. 

O princípio protetor se desdobra em mais outros três princípios: a) norma 

mais favorável; b) in dúbio pro operário; c) condição mais benéfica. 

O princípio da norma mais favorável, consiste na existe6ncia de duas ou 

mais normas, de criação estatal ou não, deve ser aplicada a mais favorável ao trabalhador, não 

implicando tal procedimento em subversão da hierarquia das leis. Visa tal principio trazer 

melhores condições sociais ao trabalhador. 

O principio do in dúbio pro operário fora uma transposição do princípio in 

dúbio pro reo do Direito Penal.  

Salienta Godinho Delgado que este princípio atualmente apresenta dois 

problemas: o primeiro, consiste no fato de que ele abrange a dimensão do princípio da norma 

mais favorável e a segunda, reside no fato de que ele entra em choque com o princípio 

jurídico geral da essência da civilização ocidental, hoje, e do Estado Democrático de Direito : 

o princípio do juiz natural 124. 

O princípio da condição mais benéfica consiste no fato de que em uma 

mesma relação trabalhista, as vantagens já conquistadas não podem ser reduzidas ou 

suprimidas para os trabalhadores que gozaram de tais vantagens no curso de seus contratos de 

trabalho.  
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O princípio da irrenunciabilidade dos direitos, velando pelas normas de 

proteção de ao trabalhador, veda qualquer renúncia no que tange a esses direitos, salvo em 

casos especiais e após a cessação do contrato de trabalho.Nesse sentido é que, o principio da 

irrenunciabilidade ganha expressão na cogencia das leis trabalhistas e tem especifico meio de 

expressão no artigo 9º da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de 

desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos nela contidos. A mais autorizada doutrina nacional 

não admite a renúncia , salvo casos especialíssimos e após cessada a relação de trabalho125. 

O princípio da continuidade da relação de emprego tem como corolário que 

o contrato de trabalho é de trato sucessivo, prolongando-se sua continuidade no tempo na 

medida em que o empregado vai prestando seu trabalho, sendo que este perdura até que 

ocorra alguma circunstância que o desfaça. A regra é que o contrato de trabalho é celebrado 

indeterminadamente, não sendo de execução instantânea.   

O princípio da razoabilidade consiste no uso do bom senso e da razão pelas 

partes. 

Pelo principio da primazia da realidade, considerando o que consta dos 

documentos e o que efetivamente se dá na prática, deve ser levado em conta o que se extrai de 

real daquela relação.  

Inobstante ter se constituído historicamente o direito do trabalho 

protegendo, primacialmente, o trabalhador, bem como do fato de modernamente ser 

preocupação do ordenamento jurídico o tratamento de direitos não patrimoniais, no que se 

refere ao exercício da autonomia da vontade das partes, quanto ao conteúdo e modo do 

contrato de trabalho, ainda apresenta, a questão do dano moral, inúmeras controvérsias 

demonstrando ser um terreno pantanoso e movediço126. 

4.3. Dano Moral Trabalhista. 

Em capítulos anteriores, mencionamos a importância da Constituição 

Federal no que se refere a regular, proteger e resguardar dignidade humana (art. 1º, III), a 

liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho (art. 170), bem como garantiu os direitos 
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sociais mínimos do trabalhador em seu artigo 7º, considerando ainda, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado democrático de Direito. 

Nesse diapasão, consideramos direitos da personalidade aqueles que são 

inatos, ou seja, consistiriam em direitos subjetivos absolutos e extrapatrimoniais. 

Rapidamente podemos distinguir direitos subjetivos relativos dos direitos subjetivos 

absolutos. Assim, numa relação jurídica, em que o direito subjetivo é relativo, os sujeitos 

dessa relação são identificados. Quando alguém realiza um contrato de compra e venda, o 

adquirente é o titular do dever de receber a coisa comprada, e o vendedor é o titular do dever 

de entrega-la. Os sujeitos envolvidos estão identificados e somente a eles cabe a exigência 

recíproca dos respectivos deveres. Já no caso de direitos subjetivos absolutos, o titular do 

dever jurídico não é uma pessoa determinada , mas indistintamente todas as outras pessoas, s 

quais estão obrigadas a respeitar o direito do titular. O titular do referido direito está 

identificado, conhecido, mas o titular do dever correspondente não está identificado, não é 

conhecido, por que é indeterminado, é qualquer pessoa 127.  

É preciso ter o cuidado no sentido de que, o dano moral liga-se às sensações 

negativas provocadas no sentimento humano, constituindo aspecto singular na medida em que 

a lesão não está atrelada a verificação de prejuízos na seara patrimonial para que seja 

reparado. Os bens jurídicos da personalidade detêm uma proteção jurídica especial, 

independendo, pois, da patrimonialidade da prestação, uma vez que afetam valores íntimos do 

individuo, que a principio seriam destituídos de qualquer valor econômico. 

Os valores morais são, pois, bens extrapatrimoniais não possuindo o 

respectivo cumprimento garantido pelo patrimônio do devedor. Entretanto, determinadas 

condutas quando descumpridas podem ter valor econômico, a exemplo da obrigação de 

prestar alimentos, contudo, essa patrimonialização reflete-se em absolutamente extraordinária, 

tendo apenas caráter penal, não possuindo uma correspondência direta com a dor, o 

sofrimento, que é destituído de ser auferido economicamente. 

Observa-se, que o respeito e a proteção à dignidade do empregado se 

apresenta sobre os planos e as formas mais significativas e variadas, configurando, pois, 

obrigações inerentes ao contrato de trabalho. Da ilação, é que se afirma a proteção à dignidade 

moral do empregado, aos direitos personalíssimos do empregado incidem e fazem parte do 
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conteúdo necessário do contrato de trabalho, determinando uma série de direitos e obrigações 

cuja violação é objeto de sanções128. 

Nunca é demais relembrar que os direitos da personalidade, assim como o 

direito de propriedade, são de natureza absoluta, o que significa que são exercitáveis erga 

omnes, não se podendo afirmar que existe um patrimônio moral, em razão do patrimônio  ser 

constituído de bens que possuem um conteúdo econômico. A responsabilidade não se 

confunde com obrigação. A responsabilidade tanto pode proteger a composição de danos 

advindo de prestações com conteúdo econômico (obrigacionais), bem como proteger 

prestações sem valoração econômica (não obrigacionais), inserindo-se nesta última categoria 

os valores morais. 

Os direitos ligados à personalidade e dignidade moral do trabalhador devem 

merecer proteção da lei trabalhista em razão da existência da inter-relação entre o trabalhador 

e a prestação laboral, que constitui princípio essencial do contrato de trabalho129. 

Assim, a responsabilidade pode ter como fato gerador tanto a obrigação 

como também pode derivar de um vinculo jurídico onde o dever jurídico gire me torno de 

uma prestação sem correspondência econômica , ou seja, destituída de valor econômico, não 

caracterizando uma relação jurídica obrigacional , mas de outra natureza. Há de ser salientado 

que, uma relação contratual, apesar de ser obrigacional, pode vir a gerar prestações não 

obrigacionais, da mesma forma que o respectivo contrato pode conter cláusulas não 

obrigacionais, a exemplo das chamadas convenções coletivas no âmbito das relações de 

trabalho firmadas entre categorias de categoria profissional e coletiva.   

Por isso, consoante já fora mencionado em outro capitulo, a 

responsabilidade por dano moral tem como desiderato a compensação de um sofrimento 

sofrido pelo individuo provocando-lhe traumas sentimentais, não estando necessariamente 

ligado a um dano patrimonial, uma vez que este pode vir a cumular-se em razão da própria 

natureza do dano, como a exemplo de violação a direitos autorais. 
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Entretanto, a compensação prevista pelo legislador, visando a estipulação de 

uma quantia, serve como medida educativa para coibir que outras pessoas promovam 

agressões deste tipo, bem como serve tal reparação de lenitivo para a vitima . 

A indenização do dano moral não corresponde a um ressarcimento integral 

do sofrimento íntimo por que passou o ofendido, a dor interna não tem preço, no entanto, deve 

ser bastante para diminuir as conseqüências sofridas em razão da ofensa praticada130. 

Por se colocar o trabalhador num estado de subordinação jurídica em face 

do empregador, se obrigando a permanecer assim em toda a execução do contrato, colocando 

em risco, muitas vezes sua vida, sua integridade física e até mesmo intelectual, ao 

desempenhar suas atividades, bem como outros atributos de sua personalidade, a exemplo da 

imagem, é que se extrai ser as relações de trabalho um campo fértil para a ocorrência de danos 

ou ofensas a moral do trabalhador. 

Em razão da dependência pessoal a que está sujeito o empregado, a 

possibilidade de existência no Direito do Trabalho, de ofensas morais que atinjam bens 

personalíssimos, como a vida, a integridade física, a honra, a dignidade, entre outros, 

configura-se muito mais facilmente do que em qualquer outro ramo do direito131. 

Também é neste sentido o entendimento de Jorge Pinheiro Castelo, para 

quem a obrigação mais importante do contrato de trabalho “não tem natureza patrimonial”, 

consistindo, exatamente no “dever de respeito à dignidade moral da pessoa do trabalhador, 

aos direitos relativos à personalidade do empregado”, razão por que a sua violação implica na 

possibilidade de reparação por dano moral, uma vez que se constitui em violação de direitos 

personalíssimos132. 

Mais recentemente houve evolução do pensamento para ser incluído no rol 

dos clássicos direitos à honra e à vida, também os direitos à intimidade, à liberdade, à 

dignidade, ao nome e à imagem, dentre outros, entendendo-se que a ofensa pode ser praticada 
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tanto pelo empregado como pelo empregador, em conseqüência do contrato de trabalho, 

consistindo em atentado a “direitos ínsitos à personalidade”133. 

Note-se que, as compensações hoje previstas na Norma Consolidação visam 

fazer reparações de ordem patrimonial, ou seja, têm como finalidade compensar a perda do 

emprego pelo obreiro. Entretanto, quando se trata de uma lesão cometida a um dos direitos da 

personalidade do empregado, a norma consolidada não dispõe acerca de qualquer reparação, 

apenas mencionando nas alíneas “e”, “f” do artigo 483, lesões que teriam caráter de direitos 

que se integrariam à personalidade do trabalhador. Decorrendo tal lesão de um contrato ou 

relação de trabalho deve ser regulado pelo Direito Laboral com a supletividade que é 

permitida pelo artigo 769 da CLT, bem como pelas disposições contidas no artigo 8º da 

mesma norma trabalhista. 

Esclarecendo o tema, Arnaldo Sussekind afirma que o dano moral está 

correlacionado com os direitos da personalidade, que devem ser considerados inatos, 

integrantes do universo supra-estatal. O quotidiano do contrato de trabalho, com o 

relacionamento pessoal entre empregado e o empregador, ou aqueles a quem este delegou o 

poder de comando, possibilita, sem dúvida, o desrespeito dos direitos da personalidade por 

parte dos contratantes. De ambas as partes- convém enfatizar- embora o mais comum seja a 

violação da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem do trabalhador134. 

Dentre os momentos em que se pode configurar o cometimento do dano 

moral trabalhista, compreende-se três situações: antes, durante e após o contrato do trabalho.  

Ab initio, ressaltamos a opinião de João de Lima Teixeira Filho que afirma 

ser uma tarefa difícil definir os tipos elencados no artigo 5º, X, da CF/88. Mais difícil ainda 

temperá-los com as peculiaridades da relação de trabalho e com a possibilidade de o dano 

moral se verificar com a anterioridade, no curso ou na cessação do contrato de trabalho. 

Todavia, para determinar se o ato do empregador enseja reparação por dano moral, além do 

possível dano material, é absolutamente imprescindível determinar o fato, sua ilicitude e 

enquadra-lo juridicamente em um dos bens – intimidade, vida privada, honra e imagem- cuja 
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violação propicia a pena pecuniária de natureza satisfatória. Sem se caracterizar a tipicidade, o 

dano moral não se configura135. 

Antes do contrato do trabalho firmar-se torna-se evidente uma 

impossibilidade de cometimento de qualquer dano moral, em razão de não existir relação de 

emprego entre os atores sociais. Entretanto, a doutrina elenca uma fase chamada de pré-

contratual, que antecede o contrato de trabalho na qual pode ser visualizado um dano moral, 

dependendo de cada caso concreto. É o caso, por exemplo, de uma promessa de contrato que 

obrigue o empregador, na qual o empregado contava com o emprego e se desfez de outras 

obrigações em função do referido ajuste, cabendo aí reparação de natureza moral se houver 

prejuízos para o “empregado”. Entretanto, a jurisprudência vem entendendo em sentido 

contrário conforme acórdão a  seguir transcrito e que será colacionado no presente capítulo: 

“DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO”. A 
recusa da admissão, mesmo repetida, por ex-empregador, não justifica a 
competência da Justiça do Trabalho, para apreciar o pedido de danos morais, sob o 
argumento de existência de um pré-contrato. Inocorrendo a figura mencionada na 
doutrina e, por isso mesmo, qualquer relação de trabalho ou de emprego com as 
reclamadas, a matéria não se encontra dentro da competência da Justiça do 
Trabalho, senão da Justiça Comum, para o processo e julgamento da questão. 
Exceção de incompetência julgada improcedente em primeira instância e mantida 
no juízo ad quem. Recurso do reclamante a que se nega provimento.”       ( TRT 9ª 
Reg., 2 ªT., RO 5.193/90, Rel. Juiz José Montenegro Antero, j. 25-7-1991, DJPR 
06/09/91, p. 148. )  

Em comento ao acórdão acima transcrito in verbis, entendemos que, se 

houver um pré – contrato, fonte de obrigações entre os sujeitos que o firmaram porque é um 

contrato preliminar, podendo haver aí a configuração de dano moral em caso de 

descumprimento pelo empregador. Todavia, o período em que ainda não se formou o 

contrato, ou seja, o período de acertos, ainda que possa estar propenso à ocorrência de danos 

morais,  inexiste nesta fase a qualificação jurídica de empregado e empregador, sendo 

logicamente competência da Justiça Comum se advier qualquer dano nesta fase. 

A outra fase comentada é a contratual. Mostra-se fácil a identificação de um 

eventual cometimento de agressão moral ao trabalhador nesta fase por ser ocorrido durante a 

execução do contrato do trabalho, consistindo o poder de comando dado ao empregador 

elemento de maior probabilidade ao cometimento de tal arbítrio, sendo notória a competência 

da Justiça do Trabalho para apreciação da lide decorrente de relação de emprego que vise tal 

reparação. 
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Por fim, tem-se a fase pós-contratual, que constitui-se em maior 

complexidade por tratar-se de lesões perpetradas algum tempo depois do término do contrato 

de trabalho. Também nessa fase há uma impossibilidade de apreciação da Justiça do Trabalho 

do dano que venha a ser concretizado pelo argumento de faltar a qualificação jurídica aos 

sujeitos da contenda, afastando-se a competência da Justiça Laboral. 

No III Congresso regional Americano de Direito do Trabalho e da 

Seguridade Social, realizado em maio de 1996 em Montreal, Canadá discutiu-se sobre a 

intimidade do trabalhador. Américo Plá Rodriguez, em Relatório constatou que alguns países 

já possuem normas específicas nesse sentido, a exemplo do Código Canadense de Trabalho, 

de 1985, o Código do Trabalho da Republica Dominicana, de 1922, principio XIII, embora a 

jurisprudência não tratasse do assunto e, quanto ao aspecto sindical conclui que, as 

organizações sindicais não encaram seriamente o campo de proteção da vida privada dos 

trabalhadores nem em convenções coletivas nem as reivindicações legislativas136. 

Ainda tratando do âmbito para o cometimento do dano moral, é mister 

cautela no sentido de não se conceber como dano moral tudo aquilo que o empregado alegar, 

como a exemplo de uma suspensão ou advertência não confirmada pela Justiça ou uma 

rescisão imotivada. Assim, a razoabilidade deve estar presente na análise de tais atos, sendo o 

jus postulandi discricionário e não arbitrário. 

Também é afastada a responsabilidade objetiva que obrigaria ao empregador 

ressarcir danos morais causados por terceiros, embora seja dever do empregador a 

manutenção de ambiente sadio e seguro. Nesse sentido, o dano moral fruto da prática de 

outrem, não pode ser transmitido à responsabilidade do empregador, uma vez que não há 

norma expressa a respeito de tal hipótese e a Constituição nada prevê a respeito. 

4.3.1. Da intimidade 

 

Em capítulos anteriores fora comentado a respeito dos aspectos gerais da 

intimidade, honra, vida privada e imagem, que constituem direito da personalidade 

reconhecidos pela ordem constitucional como invioláveis consoante o inciso x do artigo 5º da 
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Lex Mater, assegurando ao individuo em caso de transgressão desses direitos sua reparação 

(inciso V). 

Intimidade e vida privada estão muito próximo um do outro, 

correspondendo a uma noção geral de privacidade. Intimidade reflete-se o que é de mais 

intimo da pessoa, ou seja, algo se volta para o interior. Pode se afirmar que a pessoa possa ter 

como ambiente intimo tanto sua família como seu ambiente de trabalho. 

Ao tratarmos do dano moral sob o enfoque da Constituição Federal de 88, 

abordamos como exemplo de transgressão ao direito de intimidade ao trabalhador, a 

obrigação de ter que declarar para ser admitido num emprego, sua opção sexual, sua religião, 

convicções políticas e filosóficas,  etc ., em razão de ser defeso ao empregador adentrar numa 

esfera tão íntima do trabalhador, sem levar em conta as qualidades profissionais possui. 

Sobre essa questão, ainda que de forma genérica, argumenta João de Lima 

Teixeira Filho que, “o processo de seleção de empregados, que abrange tanto candidatos a 

um emprego como trabalhadores que objetivam uma ascensão interna, pode ser levado a 

efeito por variadas formas: solicitação de dados pessoais, análise de curriculum vitae, 

entrevistas, questionários, prova grafológica, exames médico e psicotécnico. Tais processos 

de escolha devem cingir-se às informações necessárias, com razoabilidade e pertinência ao 

fim colimado: a contratação do empregado ou sua promoção. Vale dizer, pode-se perquirir 

sobre experiência pregressa do empregado, sua capacitação profissional e condições de 

saúde para desempenhar o cargo, dados pessoais comum ( filiação, naturalidade, data de 

nascimento, estado civil, filhos, etc), comprovação de regularidade de inscrição perante o 

órgão fiscalizador da profissão , quando for o caso, dentre outras com esse escopo. O 

desbordamento desse espectro pode fazer tabula rasa do direito à intimidade”137. 

 O que se tem tornado constante nas empresas e compromete a intimidade 

do empregado são os vídeos, escutas e revistas pessoais, introduzidas em razão de técnicas 

modernas de gerenciamento, visando formas alternativas de controle das atividades do 

empregado. 

A princípio, em nosso ordenamento, a jurisprudência tem admitido as 

revistas a trabalhadores, desde que não haja constrangimento íntimo ou ofensa a sua 
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dignidade. As revistas têm sido toleradas para evitar a subtração de bens da empresa, devendo 

ser realizada por pessoas do mesmo sexo. 

No que se refere aos controles visuais, são os mesmos considerados lícitos, 

partindo-se do pressuposto lógico de que não haveria muitas limitações legais para se 

fiscalizar a atividade funcional do empregado, entretanto, o limite desta atividade patronal 

esbarra-se na dignidade e intimidade do trabalhador, que deve ser preservada. A aparição e 

uso quase que total pelas empresas destas telas ou circuitos fechados de televisão é decorrente 

da incorporação dos meios técnicos que antes não existiam  138. 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 1994, quando ainda se discutia 

sobre a competência da Justiça Especializada do Trabalho para apreciar e julgar o dano moral 

decorrente da relação de trabalho, a propósito do tema se manifestou da seguinte forma: 

“Responsabilidade civil. Dano moral. Contrato de trabalho que prevê a revista 
pessoal das operárias do setor de produção. Inocorrência do dano moral, dado que a 
revista pessoal é feita em cabines e sempre por funcionários do mesmo sexo do 
funcionário revistado (...). Não configura dano moral a inspeção pessoal per se, uma 
vez que se trata de expediente legítimo, corriqueiro até em determinados 
estabelecimentos indústrias, adotado com prévio conhecimento dos empregados, 
estando essa legitimidade na observância dos procedimentos normais, desenvolvidos 
com discrição e indiscriminadamente, preservado o devido o devido respeito ao ser 
humano, não assistindo, conseqüentemente, em ato abusivo. As revistas são 
realizadas por amostragem e só realizadas na área de produção e por isso dela estão 
excluídas as demais funcionárias. Não se vislumbra nessa medida um ato de opressão 
ou de constrangimento para as empregadas, mas sim prática necessária para evitar-
se o desvio de produção 139”. 

( TJ- RJ, 1ª Câmara Cível, Proc. Ap. Cív. 3.631/94, Relator Des. Paulo Sérgio 
Fabião). 

 

Em nossa opinião, sendo a dignidade humana princípio fundamental que 

norteia nosso ordenamento constitucional, as técnicas de fiscalização visuais desenvolvidas 

por empregadores, por ter seu limite neste principio, deve se restringir aos ambientes onde 

efetivamente o obreiro estiver executando sua tarefa, não podendo este tipo de controle ser 

utilizado em sanitários e vestiários . Ainda, que seja nos casos de serventes ou auxiliares de 

serviços gerais que executem limpeza em banheiros, o aconselhável é que se supervisione 

pessoalmente. 
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Quanto às práticas de controle auditivo é necessário que se tenha uma prévia 

autorização do trabalhador ou um prévio esclarecimento do empregador de que existe esse 

sistema na empresa140. 

Ainda que o empregado tenha cometido uma falta que enseje sua despedida 

por justa causa, não há uma suposta legitimação do poder disciplinar do empregador para 

invadir sua intimidade, violando tal direito (e por ordem judicial?). 

4.3.2. Vida privada 

A vida privada corresponde a esferas estritas da vida do trabalhador. 

Compreende a vida familiar do obreiro, participações em grupos fechados, ou seja, é modo de 

se viver particularmente (só ou em família). 

Tratando de intimidade e vida privada,  em particular quando esta tem como 

reduto a casa do indivíduo, Nelson Saldanha afirma que o que se edifica para a privacidade é 

evidentemente uma parte muito especial da instalação do ser humano no mundo, uma parte 

que exprime em termos concretos e particulares ( contraprova do abstrato e do genérico) o 

próprio ser do homem, com suas fraquezas e seus prolongamentos141. 

No âmbito do Direito Laboral, pode acontecer que pela própria natureza que 

o trabalhador vá desenvolver seja preciso indaga-lo sobre algumas questões de sua vida 

particular, tais como, quanto à sua familiar em face de determinadas atividades exigirem o 

distanciamento do lar durante o tempo prolongado. Entretanto, revela-se uma intromissão na 

vida privada do empregado proibir seu relacionamento com outra pessoa que trabalhe na 

mesma empresa ou em uma concorrente. 

A norma consolidada prevê em seu artigo algumas situações em que , se o 

empregador violar a vida privada do trabalhador, poderá o obreiro considerar por autorização 

legal rescindido seu contrato de trabalho e postular as indenizações cabíveis, em face da falta 

patronal. Esse ressarcimento previsto em lei é de caráter material, correspondendo as 

hipóteses em que o empregador exigir serviços alheios ao contrato de trabalho, denegrir sua 

honra, imagem ou de seus familiares. Nesses casos, além dos consectários legais aos quais faz 

jus o obreiro, tem direito também a postular a reparação por danos morais, apesar do artigo 

483, da CLT não mencionar essa possibilidade. 
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A partir do instante em que o empregador não observa em sua forma de 

controle da atividade funcional do empregado os limites que devem ser interpostos para o 

exercício de sua fiscalização, à vida privada, bem como de forma mais restrita à intimidade, 

passa a ser ameaçada nessa proteção. Desse modo, o ápice do devassamento da vida privada 

do empregado pode chegar quando o empregador extrapola o campo do contrato de trabalho e 

da convivência laboral para penetrar na vida privada do trabalhador extra ambiente de 

trabalho. 

A propósito dessa interferência patronal na vida privada do trabalhador, 

algumas situações devem ser relacionadas em que há, de forma excepcional, interferência na 

vida privada do empregado. É o caso do trabalho em regime de sobreaviso, previsto no artigo 

244, § 2º da CLT, quando o empregado é obrigado a permanecer em sua casa aguardando a 

qualquer momento o chamado em sua casa. Outra situação similar é a do atleta profissional 

que em razão da natureza de sua atividade deve permanecer por alguns períodos em que o seu 

contrato está sendo executado, em concentrações do clube para o qual trabalha, entretanto, 

essa interferência é justificável na medida em que visa o bom rendimento do conjunto142.  

4.3.3. Honra 

Da mesma forma que intimidade e vida privada se entrelaçam em seus 

conceitos, honra e imagem também se aproximam por constituir juízo de valor construído por 

outrem ou por um grupo, ou sociedade. Honra é a própria dignidade da pessoa; aquela 

consideração social que se tem perante um grupo da comunidade ou da sociedade. 

Há autores que afirmam que a honra é um valor ínsito da própria pessoa, a 

exemplo de Wladimir Waller, para quem constitui um conceito único apesar da distinção que 

é feita pelos penalistas que distinguem a honra em objetiva e subjetiva. Consistindo a honra 

objetiva no prestígio, no respeito e consideração social da pessoa, cuja ofensa daria ensejo ao 

crime de calúnia ou difamação, enquanto a honra subjetiva consistiria em ser o pensamento 

que cada indivíduo tem de si próprio, a auto-estima, cuja ofensa importaria em crime de 

injúria143. 

No contrato de trabalho, mais uma vez reside um campo propício para o 

empregador mais arbitrário arranhar a honra ou a imagem de seu trabalhador, através do uso 
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indevido de seu poder disciplinar. Quando o empregado é acusado de determinada falta, sendo 

advertido, suspenso ou até mesmo despedido pelo empregador e, esta acusação é infundada, 

tem o trabalhador a faculdade de postular perante o Judiciário trabalhista a fim de reparar 

danos ocorridos em sua esfera moral. 

Discorrendo sobre a honra do trabalhador, Plá Rodriguez, após estudos 

comparativos com outros sistemas, acentua que em alguns procedimentos prévios de 

contratação é usual solicitar-se informações sobre os antecedentes criminais do candidato, a 

chamada “folha corrida”. A obrigatoriedade de fornecer essas informações varia de país para 

país. Assim, na Argentina, dependerá da índole da tarefa; no Equador é um registro oficial 

declarando se tem ou não antecedentes; na Honduras, essas informações são pedidas 

normalmente, como nome, idade, etc.; no Peru, também é comum que as empresas solicitem 

tais informações; nos Estados Unidos depende da legislação de cada estado; no Brasil, não há 

óbice legal para que peça essas informações para se proceder ao recrutamento do pessoal. 

Agindo dessa forma, os empregadores ignoram o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da CF/88, 

que assegura que ninguém será considerado culpado até o transito em julgado da sentença 

penal condenatória144. 

4.3.4. Imagem 

A imagem do trabalhador como direito da personalidade que é, pode ser 

transgredida, antes mesmo do obreiro ingressar em um emprego. É  o caso das listas negras 

elaboradas por ex empregadores que acabam por denegrir a imagem do trabalhador, 

excluindo-o do mercado de trabalho, tendo sua chance de emprego desmoronada. 

Independente ou não de ter o empregado praticado qualquer falta desabonadora na empresa 

anterior, não justifica inserção de seu nome em “listas” desta natureza, constituindo tal 

procedimento numa verdadeira agressão à imagem do trabalhador. 

Dessa forma, deve o empregador estar atento para violar a imagem do 

trabalhador consubstanciada na sua reputação pessoal ou profissional construída no meio em 

que trabalha e perante terceiros. Por isso, deve o empregador ter o cuidado de não diminuir o 

trabalhador diante de seus colegas, sujeitando-o ao ridículo e a chacotas que possam por em 

risco a reputação do obreiro. 
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Quando da cessação do contrato de trabalho é possível que haja alguns 

reflexos na imagem do empregado ou até mesmo em sua vida privada. É o caso de quando se 

é despedido em virtude de determinadas condutas, como o trabalhador que utilizada 

habitualmente drogas, viciado em jogatinas, álcool. Afetando a imagem da instituição e 

comprometendo a regular execução do contrato de trabalho, muitas vezes,  o motivo que 

enseja tal despedida não fica contido entre as paredes de “um setor de pessoal” e se lastra por 

toda a empresa ou fora dela. As hipóteses de justa causa que podem ser consideradas pelo 

empregador para que rescinda o contrato do empregado estão elencadas no artigo 482 celetista 

e, no caso de não se provar essa justa causa, será lícito ao trabalhador pleitear indenização por 

danos morais em decorrência dessa imputação. 

4.3.5. Prova do dano moral 

Questão delicada no que tange ao dano moral provocado na relação de 

emprego, surge quanto a prova do referido dano pelo trabalhador, muitas vezes pela própria 

impossibilidade de ter algum colega de trabalho que tenha presenciado o fato e queria depor 

em Juízo, bem como pela própria dificuldade, às vezes, de se fazer prova em relação ao dano 

moral, justamente por não se encontrar visível no patrimônio do trabalhador. 

Em relação as divergências doutrinárias que envolvem o tema, Wladimir 

Valler afirma que em razão dessas dissensões quanto a prova do dano moral podem ser 

extraídas três correntes doutrinárias. 

A primeira corrente doutrinária exige a necessidade da mesma atividade 

probatória utilizada para a prova do dano material. Nesse caso, deve ser afastada de plano tal 

corrente, não podendo o lesado fazer prova do dano moral em condição de igualdade com o 

dano patrimonial, sendo que na matéria de prova do dano moral não se pode exigir uma prova 

direta, ou seja, não será com atestados médicos ou com o depoimento de duas ou três 

testemunhas, que se demonstrará a dor, o sofrimento, a aflição. 

Já em relação a segunda corrente doutrinária, consiste em que o dano moral 

se prova por si mesmo, ou seja, consistiria numa presunção absoluta dispensando prova. Tal 

tese dever também ser afastada na medida em que não se pode cercear o direito do réu de 

produzir uma contraprova do dano moral alegado pelo autor. 



A terceira corrente traz uma posição intermediária, qual seja, se satisfaz com 

as presunções hominis ou presunções simples que se formam na consciência do juiz 145. Nos 

esclarece Candido Rangel Dinamarco que, são presunções judiciais ( hominis) as ilações que 

o juiz extrai da ocorrência de certos fatos para concluir que o outro fato tenha acontecido, 

com eficácia restrita a cada caso em que julga. Essas ilações são fruto de sua própria 

construção inteligente ou do alinhamento a ostras anteriormente fixadas em casos 

precedentes pelos tribunais, com a constância suficiente para caracterizar determinadas 

linhas jurisprudenciais 146. 

No particular, quando se fala em dano moral trabalhista, não poderia o 

magistrado do trabalho ficar adstrito apenas da presunção hominis. Em razão da própria 

particularidade da relação de trabalho, muitas vezes só se tem possibilidade de se provar o 

dano de ordem através de prova testemunhal, quando o obreiro consegue que algum colega de 

trabalho deponha sobre aquele fato, salvo nos casos em que a ofensa tenha sido de 

conhecimento de todos, a exemplo de uma nota pública em jornais pelo empregador 

declarando um “suposto ato de improbidade”de seu empregado ou ex- empregado.  

Ademais, não se pode aceitar a presunção hominis como forma de se fazer a 

prova do dano moral por que como bem salienta Candido Dinamarco, nenhuma presunção é 

meio de prova. Todas elas constituem processos de raciocínio dedutivo que levam a concluir 

que um fato aconteceu, quando se sabe que outro já haja acontecido. Assim, quaisquer que 

seja a natureza da presunção ou a dimensão que ela tenha, sempre os meios de prova atuarão 

exclusivamente com referencia ao indício reputado idôneo pela lei ou pelo juiz 147. 

 
 

CAPÍTULO 5. DA AVALIAÇÃO  E ARBITRAMENTO DO DANO MORAL AO 

TRABALHADOR 

 

A avaliação e arbitramento do dano moral correspondem ao ápice  do 

processo reparatório e, por conseguinte, da compensação do quantum devido a fim de 

“restabelecer” a vítima do abalo sofrido quanto aos direitos da personalidade. 
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Em judiciosas ponderações acerca do tema, Clayton Reis afirma que, no 

campo da responsabilidade civil é onde se debatem os mais controvertidos temas do direito, 

sustentando que afinal, a indenização é um dos fatores determinantes do restabelecimento do 

equilíbrio social violado. O homem, como animal social que é, não poderia prescindir da 

convivência para realizar seus objetivos no plano da matéria e do espírito, sendo exatamente 

na área social, pautada por um conjunto de normas jurídicas, onde se projetam os conflitos no 

campo da moral e do direito. 

Neste sentido, é que se a reparação dos danos patrimoniais repercute apenas 

e tão-somente na área estritamente material, a indenização dos danos extrapatrimoniais atinge 

o homem nos seus valores. Assim, o sentido mais expressivo da responsabilidade civil deve 

situar-se no campo da axiologia, considerando que o homem é a razão e o fim supremo de 

toda e qualquer atividade no plano da vida 148. 

Dano corresponde ao resultado de uma ação ou omissão, não decorrente do 

exercício  regular de um direito, onde se provoca um prejuízo ou violação de direito alheio, 

por dolo ou culpa. Por isso, o artigo 159 do Código Civil de 1916, bem como os artigos 186, 

187 e 927 do Novo Código Civil sancionam a conduta do lesionante para que seja obrigado a 

reparar o dano que cometeu, seja danos patrimoniais ou morais estão abarcados por este 

comando legal.   

Numa visão contemporânea de dano não deve ser considerado apenas como 

mera ofensa aos bens econômicos mas, sobretudo, um processo de modificação da realidade 

material e imaterial, sendo necessário compreender que a ofensa quando atinge os interesses 

da pessoa, causando alteração da situação natural em que eles se encontravam anteriormente, 

produz um prejuízo em face da alteração do estado das coisas, sendo que nesse caso, qualquer 

que seja a modificação ocorrida na realidade, poderá ter reflexos na esfera patrimonial ou 

extrapatrimonial do lesionado149. 

Decorre a extensão do dano de uma correta avaliação da existência da 

vontade (animus) do agente em ofender e seus reflexos na esfera íntima do ofendido. Para tal 

avaliação  precisa é mister que o magistrado conheça ou tente ao máximo conhecer a 

personalidade do agente, constituindo tal preocupação na finalidade maior do processo 

indenizatório. Neste sentido destaca Clayton Reis que, conhecendo à dimensão da 

personalidade do ofendido, será possível ao magistrado fixar os valores que sejam 
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compatíveis com a realidade intima e pessoal do lesionado, sendo que neste particular a 

personalidade assume um relevante papel na indenização do dano moral em razão da 

importância de se conhecer as nuanças componentes da personalidade do ofendido150. 

Tem-se também como preocupação principal no que tange a reparação do 

dano moral não só em atender ao interesse da vítima, mas também de posicionar os interesses 

da sociedade acima dos interesses individuais, pela razão de ser a sociedade a maior 

interessada no restabelecimento do seu equilíbrio aviltado. Por isso, o dano de deixa de 

assumir um aspecto meramente particular, uma vez que, atrás do ofendido se encontra um 

conjunto de regras e pessoas interessadas no equacionamento dos delitos, que ferem a sua 

estabilidade e contribuem para o desequilíbrio da ordem 151. 

Na medida em que essa reparação deixa de ter um aspecto meramente 

individual, transcendendo o interesse privado tem-se o que Jaime Santos Briz denomina de 

função social da indenização, salientando que o dano como elemento necessário para gerar a 

responsabilidade sofre nos casos hoje predominantes uma transformação consistente em 

perder, ao menos em parte, seu caráter individual para se transformar em social152. 

A finalidade ressarcitória do dano moral é externada  através de duas 

vertentes: uma de caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se 

veja castigado pela ofensa que praticou e a outra de caráter compensatório para que a vítima 

receba uma soma em dinheiro que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal 

sofrido. A avaliação do dano moral deve ter uma estimação prudente do juiz não consistindo 

em um mero cálculo matemático. 

A reparação/ compensação tem como escopo além de satisfazer a vítima, 

atender a sociedade na medida em que recompõe as relações sociais. Nesse sentido, afirma 

Calmon de Passos que, a estabilidade social reclama que sejam colocados parâmetros à 

solução dos conflitos, cumprindo ao Direito formalizar modelos decisórios como expectativas 

a serem compartilhadas pelos integrantes do grupo, funcionando, também, como limite ao 

arbítrio do decisor 153. 
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Discorrendo sobre o tema, Caio Mário coloca que, a pessoa que foi vítima 

de uma agressão moral deve ter essa dor compensada em soma em dinheiro arbitrada pelo 

Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento 

ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva154.  

Não se pode afirmar que a falta de um parâmetro mínimo e máximo 

estipulado em lei para as indenizações oriundas de dano moral e que esta falta de parâmetro 

constituiria o aspecto mais delicado sob o ponto de vista dogmático,em face da jurisprudência 

brasileira oscilar de valores irrisórios a valores astronômicos, estimulantes de pleitos 

aventureiros e até locupletação indevida. 

O parâmetro subtrai a independência do julgador. Não se pode estipular 

valores fixos para dor, o sofrimento, justamente porque não se pode restituir com a 

compensação pecuniária o estado anterior do ofendido/ trabalhador. O que se vislumbra com a 

reparação é compensar, atenuar a agressão ocorrida nos atributos da personalidade do obreiro. 

Todavia, mostra-se grande a dificuldade no sentido de se conseguir uma 

precisa correspondência entre a agressão produzida e a condenação em dinheiro, mas o Juiz 

ao utilizar-se da equidade, buscará alento nas regras ditadas pelos costumes, analogia, 

princípios gerais de direito comum, de modo que a condenação funcione como um redutor 

para as investidas do agressor e que atenda às expectativas do ofendido. 

 

5.1. Critérios para a avaliação e o arbitramento 

 

Como já mencionamos em capítulos anteriores, enquanto os danos 

patrimoniais implicam em prejuízos causados no patrimônio, os danos morais atingem a 

afetividade das pessoas, trazendo-lhes constrangimentos, dores, situações vexatórias, não 

impedindo que de forma reflexa aconteça prejuízos a elementos patrimoniais, sendo, pois, 

cumulativamente passiveis de reparação. 

O legislador brasileiro não traça muitos parâmetros para a forma pela qual o 

dano moral será liquidado. É cediço que existem dois sistemas para que se proceda a 

determinação do dano : o aberto ou subjetivo, onde o juiz tem a livre conveniência de atribuir 
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um valor ao dano; e o sistema tarifário ou objetivo, onde a predeterminação do dano é feita 

mediante critérios estabelecidos pela lei ou pela jurisprudência. 

Acentua João de Lima Teixeira que, as compensação pecuniária domina 

nas condenações judiciais, seja pela por influxos do cenário econômico antes instável e 

agora em face da estabilização, seja pela maior liberdade do juiz fixar o quantum debeatur. 

Deve faze-lo embanhado  em prudência e norteado por algumas premissas, tais como : a 

extensão do fato inquinado ( número de pessoas atingidas, de assistentes ou de conhecedoras 

por efeito de repercussão ); permanência temporal ( o sofrimento é efêmero, pode ser 

atenuado ou tende a se prolongar no tempo por razão plausível ); intensidade ) o ato ilícito 

foi venial ou grave, doloso ou culposo); antecedentes do agente ( a reincidência do infrator 

deve agravar a reparação a ser prestada ao ofendido); situação econômica do ofensor e 

razoabilidade do valor 155. 

O valor a ser fixado pelo juiz deve, não só, minimizar a tristeza do 

infortúnio sofrido, mas também, servir como advertência ao agente ativo do dano, devendo 

ser pautada com base na “diferença entre a situação existente à data da sentença e a situação 

que, na mesma data, se registraria se não fosse lesado”, principalmente pelo fato de ter a 

indenização cunho compensatório156. 

A reparação pecuniária do dano moral como já dito anteriormente pode ser 

feita através de dois sistemas, tais como oferecidos pela dogmática jurídica, consistindo no 

sistema tarifário e no sistema aberto. 

No sistema tarifário, a reparação do dano moral já está predeterminada na 

lei ou através de jurisprudência consolidada, devendo o juiz, quando da aplicação de cada 

caso concreto, observar o limite estabelecido para a situação que lhe está sendo posta para 

apreciação. 

O sistema tarifário não mais se coaduna com a diretriz  de proporcionalidade 

entre a reparação do dano e o agravo face a sua elevação a uma garantia constitucional, que é 

a dignidade humana (artigo 5º, inciso V).   

O sistema aberto traduz-se na possibilidade e atribuição ao juiz de arbitrar o 

quantum que entende devido para que se proceda satisfatoriamente a reparação postulada. Tal 
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sistema é o adotado no Brasil até o momento atual, em virtude de estar tramitando na Câmara 

em sede de Projeto de Lei, a possibilidade de se ter valores já predeterminados para a 

compensação / reparação do dano moral. 

Em relação ao sistema aberto adotado pelo Brasil, deve o magistrado utilizar 

com cautela a discricionariedade que lhe é atribuída a fim de chegar a um justo arbitramento 

da reparação por dano moral, no sentido de harmonizar a avaliação (valoração do dano) com o 

conseqüente arbitramento, velando sempre para que não ocorra arbitrariedades. 

Quanto aos parâmetros dessa reparação, conseqüência da agressão a um 

atributo da personalidade, há de ser destacado que a  realidade atual determina a tomada de 

posição liberta de preconceitos, sendo que a impossibilidade de medir a dor ou sensação 

psíquica negativa em sede de dano moral puro não mais pode servir de desculpas. Pior do que 

compensar a dor moral com pecúnia é deixá-la em desamparo incentivando a agressão moral.  

A Carta Política brasileira de 88, estabelece o direito à reparação de 

transgressões a interesses de natureza moral, sem estabelecer a correlação ou necessidade de 

que haja uma repercussão no âmbito econômico para que se proceda a compensação. 

Cabe ao juiz escolher a forma que melhor lhe pareça para proceder a 

referida reparação, seja ela in natura, como no caso de uma retratação pública ou pecuniária, 

quando arbitra uma quantia em dinheiro para tal, ou quando opta pelas duas formas de 

reparação.  

A dificuldade na fixação do dano moral reside quando sua reparação é feita 

de forma pecuniária, isto por que o referido dano decorre da própria subjetividade da lesão, da 

dificuldade de se mensurar o sofrimento alheio, a dor íntima, a impossibilidade de trazer o 

individuo ao seu estado anterior, ou seja,  encontrar um valor que realmente corresponda ao 

respectivo sofrimento. 

A dor, a angústia, a aflição, as sensações negativas causadas na esfera 

psíquica do lesado não é o dano moral em si. Tais sentimentos refletem as conseqüências que 

este dano traz, ou seja, são estados de espírito que variam de pessoa para pessoa, por isso o 

interesse de se reparara esse bem jurídico que foi privado do seu titular. 

Quando se trata de reparações no âmbito patrimonial, o deslinde da questão 

se torna relativamente fácil e simples, bastando que se tente a reposição do próprio bem 

lesado ou, sendo impossível tal reposição, que se fixe uma indenização a fim de substituir de 

forma econômica o bem lesado. 



Entretanto quando a temática gira em torno da reparação do dano moral, tal 

situação se reflete mais delicadamente. A reparação desta espécie dano tem como finalidade 

de tentar restaurar o estado anterior do lesado (trazê-lo de alguma forma ao seu status quo 

ante ) no que se refere a dor intima  experimentada, em razão da vitima de algum modo 

precisar de um lenitivo que possa atenuar essa agressão intima, bem como sentir que seu 

agressor fora punido, consistindo tal aspecto punitivo como um modelo de conscientização 

perante a sociedade, a fim de servir como desestimulo para o surgimento de novos agressores.  

A propósito da reparação pecuniária do dano moral, Bittar leciona que no 

sistema tarifário o valor da indenização é predeterminado e o juiz o fixa de acordo com a 

gravidade do dano, grau de culpa e outras circunstâncias atinentes e no sistema aberto ou 

subjetivo, o juiz subjetivamente fixa a quantia que considera adequada à reparação da lesão, 

todas levando em conta, essencialmente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado e a idéia de sancionamento ao lesado 157. 

Existem meios de retratação do dano sofrido que podem ser feitos sem 

implicar numa composição pecuniária. Ë o caso de retratação pública mediante divulgação de 

desagravo de determinada notícia injuriosa ou de uma contrapropaganda paga pelo lesante. A 

condenação do agressor em obrigação de fazer ou de não fazer, através das técnicas de 

prestações de serviços ou a abstenção de certas condutas, podem ser utilizadas para a 

composição do dano moral,  seja para efeito de satisfação pessoal do ofendido, assim como 

para satisfação da sociedade, seja para servir de desestimulo ao infrator na medida em que 

visa coibir atitudes deste gênero158. 

Uma forma de composição não pecuniária no âmbito do Direito do 

Trabalho, seria a determinação do juiz para que o ex-empregador/ lesante, nos casos em que 

este mancha a imagem do trabalhador, espalhando informações inverídicas  sobre sua conduta 

profissional, procedesse a retratação dessas informações em jornais de grande circulação, 

cominando multa diária pelo descumprimento desta obrigação de fazer. 

Na hipótese acima mencionada, onde o ex-empregador presta informações 

erradas e prejudiciais  ao trabalhador, impossibilitando de uma nova colocação no mercado de 

trabalho, constatando-se e provando tal fato em Juízo, pode também o juiz, nos casos em que 

se pleiteia dano material também, condenar neste e em lucros cessantes refletido nas 
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vantagens do período que o trabalhador deixou de auferir em razão desse agravo cometido 

pelo seu ex- empregador. 

No Direito do Trabalho, um dos meios utilizados para se proceder a 

compensação de uma ofensa moral ao trabalhador seria a fixação da reparação de forma 

desvinculada do prejuízo material, em virtude do mesmo, em alguns casos,  até inexistir, 

devendo a referida reparação compensatória do dano moral ser avaliada de forma 

discricionária pelo magistrado do trabalho, inobstante também possa ser feita mediante 

determinação de obrigação  patronal de fazer ou não fazer..  

Desse modo ao arbitrar o dano moral deve o juiz levar em conta as 

condições pessoais dos envolvidos em seu aspecto social, econômico, cultural, bem como o 

grau de discernimento dos envolvidos. Também a gravidade objetiva da lesão, intensidade da 

culpa do agente e da dor da ofendido, a forma utilizada para ofender e o posterior sentimento 

de arrependimento pelo agressor. Por tais motivos é que deve ser sempre levado em 

consideração a punição do agressor para que sirva de conscientização para o próprio agente e 

forma de desestimulo para futuras condutas desta natureza, correspondendo esse arbitramento 

numa resposta a vitima da lesão a fim de atenuar sua dor. 

A compensação financeira, tendo como parâmetro a condição econômica do 

agressor, deve ser feita de forma razoável de modo que não ultrapasse o necessário para 

atenuar  a dor do ofendido, nem se revele insignificante para tal mister. Ocorre que em 

algumas situações teremos empregadores que terão possibilidade econômica de indenizar o 

trabalhador em valor considerável para a proporção da lesão sofrida, entretanto, outras 

situações revelarão pequenos empregadores que se colocam na mesma situação financeira do 

trabalhador.   

A própria Constituição brasileira impõe o pagamento de indenização e a 

busca do quantum estará posta ao arbítrio do julgador, em razão de ser utilizado o sistema 

aberto e não o tarifário. 

As condenações puramente pedagógicas em valores inexpressivos 

resultariam em mais uma ofensa moral ao ofendido, posto que de nada valeriam ou quase 

nada. O arbitramento para aferir em pecúnia a lesão do dano moral deverá fazer âncora na 

razoabilidade, levando-se em conta fatores de ordem psíquica e emocional. 

Quanto ao arbitramento do dano moral deve o magistrado utilizar-se das 

noções de equidade, tal como a visão aristotélica de justiça no caso concreto e, esclarecendo a 



situação do arbitramento como forma de se chegar a uma compensação do dano moral, 

Washington de Barros Monteiro, afirma que inexiste, de fato, qualquer elemento que permita 

equacionar com rigorosa exatidão o dano moral, fixando-o numa soma em dinheiro. Mas 

será sempre possível arbitrar um quantum, maior ou menor, tendo em vista o grau de culpa e 

a condição social do ofendido159. 

A  vítima do dano moral é o trabalhador e o empregador o agressor e,nessas 

condições, se tornou uma praxe incoerente em alguns Tribunais Regionais do Trabalho,  fixar 

a referida reparação no tempo de serviço prestado pelo obreiro ou fixar tal compensação em 

quantum baseado em seu salário.  

Nota-se no Brasil um divórcio da finalidade sancionatória e compensatória 

da condenação por dano moral, posto que alguns julgados da Justiça do Trabalho têm fixado o 

valor da reparação aplicando analogicamente o critério da indenização da antigüidade da 

CLT, em seu artigo 477 e 478 da CLT. O critério consiste em estipular-se a compensação em 

valor correspondente a tantas vezes à maior remuneração mensal do empregado quantos 

sejam os anos de serviço prestado. 

O critério analógico para arbitramento e conseqüente reparação do dano 

moral trabalhista levando-se em conta a indenização por tempo de serviço, prevista nos 

artigos 477 e 478, da norma consolidada vai de encontro a todos os bens da personalidade 

ofendidos pelo dano moral.  

Assim, vinculando o valor ao tempo de serviço, deprecia-se o dano moral 

causado ao empregado mais moderno, consagrando o esdrúxulo e simplista critério de valorar 

mais ou menos os bens espirituais da pessoa ao sabor da antigüidade e da maior ou menor 

remuneração. Chega a ser absurdo o fato de um empregado com menos de um ano de serviço 

não fazer jus à compensação alguma pelo dano moral porque não faria jus ao benefício da 

indenização de antigüidade. Esse critério mostra-se imprestável para orientar a quantificação 

do dano moral causado pelo empregador ao empregado.   

Deve prevalecer na Justiça do Trabalho a tendência estabelecida no Direito 

Comum brasileiro de se avaliar o dano moral por arbitramento do Juiz, todavia, este é 

arbitrado com  fulcro no artigo 1.553 do Código Civil, sem limites predeterminados, 

constituindo um sistema aberto ou não tarifário, em que se confia exclusivamente à prudente 
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discricionariedade do Juiz a fixação do valor, ainda que secundado em laudo pericial. Trata-se 

de um sistema que eleva o papel do Juiz, cabendo a este utilizá-lo de forma eqüitativa e 

moderada, por isso o juiz deve se pautar em algumas observações criteriosas acerca do caso 

concreto quando do arbitramento do dano moral. 

Dessa forma é que a indenização do dano moral não possui uma função 

apenas reparadora, como já fora exposto anteriormente, mas também uma função axiológica, 

uma vez que não se busca apenas indenizações nas esferas patrimoniais, mas também a 

reparação da dignidade da pessoa ofendida. 

Aborda o tema com proficiência Clayton Reis ao afirmar que, o ato de 

indenizar tem como desiderato a ofensa patrimonial e, sobretudo, o de tutelar os maiores 

interesses da pessoa reconhecidos no final do segundo milênio como patrimônio moral. Neste 

sentido é que a indenização dos danos imateriais possuiria indiscutível interesse em tutelar a 

vida de relações das pessoas, na medida em que assegura proteção aos bens d’alma, sendo o 

sentido almejado pela mens legislatoris o alcance do preceituado nas Declarações dos Direitos 

Humanos160. 

Tem, pois, a indenização do dano moral componentes axiológicos, uma vez 

que busca tutelar de forma ampla e irrestrita os bens jurídicos e, em especial aqueles 

representados pelas idéias de valor. Por isso, o valor da indenização do dano moral consiste 

no objetivo de efetivar uma compensação que equivalha realmente aos bens morais da pessoa 

transgredidos por seu agressor. 

 

5.2. Da ponderação do magistrado quando da avaliação e arbitramento do 

dano moral. 

 

Ponderando acerca da missão do juiz, realça Antonio Carlos Mathias Coltro 

que, o juiz é o farmacêutico capaz de preparar, à vista  de receita tão geral, o remédio 

apropriado 161. Por esta razão, deve o  magistrado criar às soluções que propiciem o 

atendimento efetivo das controvérsias postas a sua apreciação, sendo o dano moral questão de 
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alto relevo, vez que envolve a própria dignidade da pessoa, requerendo do magistrado a 

serenidade para avaliar a e arbitrar uma quantum se equivalha ou tente  se aproximar a uma 

compensação para a vítima. 

Nesse particular, assevera Cláudio Souto que, a abertura moderna do 

magistrado para o social terá de ser, não só uma abertura para o científico-substantivo em 

geral, mas também para o científico-social em particular162. 

 

Para se proceder a aferição concreta do dano moral e do respectivo cálculo 

da reparação correspondente, o magistrado, quando de sua função judicante, depara-se com 

um dos aspectos mais difícil do exercício de seu mister. Tal dificuldade se revela na medida 

em que o dano moral implica na avaliação de se aplicar um montante que se equivalha a uma 

compensação satisfatória a vítima, correspondendo a verdadeiros juízos valorativos que são 

aplicados pelo Juízo quando da apreciação do caso concreto posto a sua apreciação. Tais 

juízos valorativos equivalem a verdadeiros juízos de equidade, onde o juiz exerce em sua 

integridade os poderes inerentes de sua função de julgar. 

Assim, o quantum indenizatório fixado pelo magistrado se revela sempre 

mediante um juízo de equidade, por isso se espera do magistrado a sensatez e equilíbrio, bem 

como a imparcialidade e isenção inerentes da função julgadora quando exerce o juízo de 

equidade. 

Acentua Tércio Ferrraz Sampaio que, o juízo por equidade, na falta de 

norma impositiva, é o recurso a uma espécie de intuição, no concreto, das exigências da 

justiça enquanto igualdade proporcional. O interprete deve, porém, sempre buscar uma 

racionalização desta intuição , mediante uma analise das considerações praticas dos efeitos 

presumíveis das soluções encontradas, o que exige juízos empíricos e de valor, os quais 

aparecem fundidos na expressão juízo por equidade163. 

Em verdade, deve o magistrado observar, como já dito, com acuidade os 

pedidos de reparações deste tipo, observado para que as fixações dessas reparações em cifras 

milionárias suscitam o perigo evidente de industrialização do dano moral, sendo que no 

particular quanto à Justiça do Trabalho, já se nota um crescimento em progressão de litígios 

dessa natureza. 
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Fator delicado também é a tarefa de traduzir um valor pecuniário ao dano 

puramente moral, cabendo ao aplicador perquirir a natureza desse pagamento. Em caso de 

dano moral,  a vítima não faz jus a uma indenização mas sim a uma compensação. O que é 

pago pelo responsável do dano moral é um paliativo para dor ou sensação negativa sofrida 

pela vítima,  também chamado de pretium doloris. 

 

Ë cediço que não se pode medir a dor em valor pecuniário, mas esse óbice 

não pode traduzir empecilho à indenização. O julgador, frente ao problema, buscará situar-se 

entre elementos objetivos, tais como a situação do ofendido e a situação econômica do 

agressor.  

Em decorrência da verdadeira indústria de pedidos de indenizações por 

danos morais que se formou no âmbito, não só do Judiciário estadual, mas também da Justiça 

Especializada do trabalho, é que o magistrado do trabalho deve ter cuidado em avaliar o dano 

moral alegado pelo trabalhador, muito embora já tenha sido ressaltado que o contrato de 

trabalho consiste em campo de grande facilidade para o cometimento de transgressões aos 

direitos da personalidade do trabalhador. 

Vive-se atualmente no direito brasileiro as chamadas febres das 

indenizações por danos morais, por isso a importância de ter o julgador um especial cuidado 

quando do seu convencimento a respeito do alegado pelo trabalhador/ autor da ação. 

Assim, é que sustentamos não poder o magistrado se valer quando da 

valoração probatória contida nos autos apenas de sua presunção hominis como se colocou em 

capítulo anterior, e, como já foi dito, em virtude da própria natureza da relação travada entre 

agressor ( patrão ) e ofendido ( trabalhador) é que a prova deve ser concreta a fim de que o 

juiz se convença da real existência de um dano moral. Seu convencimento não pode ser 

simplista, mas cercado da técnica e cuidado que lhes são recomendados pelo ordenamento. 

Desse modo, é preciso que o magistrado do trabalho adote uma postura 

cuidadosa no sentido de valorar determinadas situações rotuladas como causas que ensejaram 

dano moral, em razão de estimular ainda mais às inúmeras ações que são propostas sem 

qualquer fundamento legal, bem como sob pena de vulgarização do seu reconhecimento, 

colocando em risco o prestigio das situações que se revelam reais, onde a situação de dor se 

verifica, bem como o crédito do teor contido nos incisos V e X da CF/ 88. 



O magistrado, quando da valoração e arbitramento do dano moral deve estar 

desempenhando o seu poder criativo quando da aplicação do direito  enao aplicando 

simplesmente a lei . Neste sentido é que Plauto Faraco salienta que, o poder criativo do juiz 

não é suscetível de uma medida exata ou de uma pesagem estreme de dúvidas, sendo, antes, 

como demonstra a historia do pensamento jurídico, intrinsecamente variável, porque 

vinculado a determinada concepção subjacente do direito, que instrumentaliza certo tipo de 

lógica a ela necessariamente ajustada 164. 

A propósito desses pedidos infundados de reparações de danos morais é que  

colacionamos o acórdão  do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, onde a autor da 

reclamação (empregado) postulava danos morais, adunando aos autos como única prova  uma 

circulação escrita de ordem interna da empresa, cujo conteúdo mencionava que o mesmo não 

se dedicava com afinco ao trabalho por estar desenvolvendo suas atividades sindicais. Desse 

modo, entendeu a segunda Turma deste Tribunal que o autor, em realidade, confundiu 

liberdade de atuação sindical com uma inexistente invasão ao complexo valorativo aos 

direitos de sua personalidade. 

Nesse sentido, assim dispõe o acórdão165: 

 

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA 

A simples menção em documento interno do Banco reclamado no sentido de 
que os caixas da agência, por ostentarem estabilidade sindical, não se 
dedicavam com afinco ou não cooperavam o suficiente, não induz ofensa ao 
complexo valorativo da personalidade do empregado máxime quando, 
documento da mesma natureza, atribui à referida agência bancária o 
conceito de “excelente”, a par de ter sido o empregado convidado para 
trabalhar em outro local, quando da extinção do estabelecimento naquela 
cidade, situação que denota seu bom conceito e honra perante o empregador. 
( TRT 3ª reg. RO 14579/95 – Ac. 2ªT, 11.6.96). 

  

Orienta o professor Orlando Gomes quanto a relevante função do julgador 

que conforme Treves, a magistratura não pode deixar de ser uma caixa de ressonância das 

tensões sociais e das pressões políticas de seu tempo.  

 

                                                 
164 AZEVEDO. Plauto Faraco de. Aplicação do Direito e contexto social, São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, pág. 118 
165 TRT 3ª Reg. RO 14579/95 – Ac. 2ªT, 11.6.96, in Revista LTR, Editora LTr, vol. 60, n. 09, setembro de 1996, 
pág.1242. 



Por isso, a idéia de que a função judicante deve ser exercida um sistema 

aberto, com liberdade, provém da concepção de que a vida social se caracteriza por uma 

pluralidade de conflitos ou tensões entre grupos e indivíduos, que desempenham papel 

positivo, pois são essenciais na organização social e constituem o instrumento de 

mudanças sociais.  

Tal concepção corresponde a uma concepção  de uma sociedade 

denominada de conflitualismo pluralístico – concepção esta que traduz, por sua vez, um dos 

modos de entender a democracia, eqüidistante da democracia liberal e da democracia 

totalitária, representando um momento ideológico166.  

Tratando da justiça e sua distribuição de forma igualitária e, estando a 

função julgador interligada a este desiderato, assinala Bobbio que, não há teoria da justiça que 

não analise e discuta alguns dos mais critérios de justiça, que são habitualmente apresentados 

como especificações da máxima e generalíssima vazia : a cada um, o  seu 167. Prossegue o 

autor, salientando não se pode considerar justo um sistema onde os indivíduos são livres mas 

não igualmente livres168

Em um sentido mais nobre, o juiz é o intérprete a serviço da comunidade 

que lhe delega o mandato, sendo o juiz, acima de tudo, um mensurador, um perito em 

equilíbrios, cuja ci6encia se aplica às ações da comunidade de ele emana169. 

De tal sorte é que, somente a vontade livre e realmente isenta de qualquer 

vícios ou defeitos, dirigida a um fim especifico é que podia dar origem a um contrato valido, 

fonte de obrigações e direitos. 

Por isso, o magistrado ao avaliar e arbitrar o dano moral deve ponderar os 

aspectos já expostos, seguindo algumas regras que comentaremos a seguir. 

 A primeira seria a compreensão de que o dano moral propriamente dito é 

incomensurável, sem preocupação em apurar um real valor em dinheiro que corresponda ao 

bem interior violado.  
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A segunda consiste em considerar a proporcionalidade da lesão quanto à sua 

extensão, ou seja, quais os prejuízos morais que a agressão causou.  

A terceira regra seria levar em conta a intensidade do sofrimento da vítima, 

posto que cada pessoa reage de um modo diferente a agressão sofrida , refletindo sofrimento 

diverso de pessoa para pessoa.  

A quarta regra consiste em considerar a personalidade e o maior ou menor 

poder econômico do ofensor. 

A quinta regra implica na fixação da reparação pelo Judiciário observando o 

momento econômico em que se encontra o País. 

A sexta e última regra já mencionada anteriormente consiste na observação 

do critério da razoabilidade e equitatividade na estipulação, evitando que se fixe um valor 

exorbitante para o agressor a ponto de levá-lo à ruína; também deve ser evitado que o valor 

seja tão baixo a ponto de não cumprir sua função inibitória. 

Com efeito, na reparação do dano moral deve ser considerado o sistema 

aberto, onde o magistrado, tendo em vista as atribuições que lhes são conferidas pelo 

ordenamento, bem como os critérios já mencionados, arbitra um quantum a fim de compensar 

a dor causado a  vítima  /  trabalhador, levando em conta sua posição como pessoa. Nessa 

linha de entendimento, Carlos Alberto Ghersi salienta que, o caminho certo é este ( a 

consideração pelo ser humano) pois se o epicentro do problema haverá que dar respostas 

será em direção à consideração pelo homem, estamos assumindo axiologicamente a historia 

e o destino da humanidade. O valor da pessoa -  afirmou Legaz_ é  a raiz da sua dignidade e 

esta dignidade não admite discriminação; essa consideração é a condição que nos diferencia 

das bestas170. 

Por isso, é necessário que a indenização quanto aos direitos de natureza 

extrapatrimonial devem traduzir não só uma reposição patrimonial resgatada de parte do 

patrimônio do agravante, mas também o efeito de proporcionar no lesado a satisfação íntima 

projetada em seu psicológico de “uma compensação”. 

Nessa mesma linha de entendimento, o TRT de São Paulo, através de sua 5ª 

Turma prolatou o seguinte acórdão: 
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“Dano Moral – Indenização . Quer pela falta de par6ametros legais, quer pela avaliação 

judicial subjetiva da dor alheia, quer ainda pela quantificação  da dor, a indenização deve ser ao mesmo tempo 

reparatória e punitiva, sendo que esta necessariamente há que ter efeito pedagógico. O juiz deve levar em conta 

a situação social, política e econômica do ofensor e do ofendido; as circunstâncias especificas em que ocorreu a 

agressão, bem como o seu reflexo no campo moral; a intensidade do sofrimento  ou humilhação, o grau de dolo 

ou culpa, a existência de retratação espontânea, o esforço para minimizar ofensa ou lesão e o perdão tácito ou 

expresso. Há que ser observada, ainda, a capacidade financeira do causador do dano de forma a não propiciar 

o enriquecimento sem causa e o efeito com o dano causado”. 

( TRT/SP 200010394200- RO- Ac. – 5ªT- 200020452181 – Relª. Ana Maria Contrucci Brito Silva – 

Decisão  publicada – DOSP em 19.7.20002).   

Da análise do acórdão acima pode se inferir que ao magistrado cabe avaliar 

e arbitrar o dano moral, levando-se em conta o contexto social, político e econômico do 

lesado e do agressor, bem como a dimensão da agressão na vida do ofendido. 

 

 

 

5.3. Do Projeto de Lei 7.124/02. Limitações aos valores pagos a título de dano moral. 

 

Para tentar frear o sistema aberto, o Senado Federal apresentou proposta 

para criação de uma legislação infraconstitucional  visando disciplinar o artigo 5º inciso V e 

X,  estabelecendo no Projeto de Lei um patamar mínimo e máximo, sem delinear de forma 

satisfatória os elementos objetivos do dano moral, sua aferição e dosagem. O patamar 

proposto no Projeto de Lei é destinado tanto para Justiça Comum Federal e  Estadual, bem 

como para Justiça do Trabalho. 

O referido Projeto de Lei, em seu texto, considera como dano moral a ação 

ou omissão que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou jurídica e dos entes políticos,  

ainda que não atinja o seu conceito de coletividade.Tal Projeto de Lei visa a disciplinar e 

impedir que Poder Judiciário adote critérios variáveis para arbitramento do dano moral. 

No caso de pessoas físicas, são tratados como danos morais as ofensas ao 

nome, à honra, à fama, à imagem, à intimidade, à credibilidade, à respeitabilidade, à liberdade 

de ação, à auto-estima e ao respeito próprio. Já no caso de pessoa jurídica e entes políticos, o 



projeto trata das ofensas à imagem, à marca, ao símbolo, ao prestígio, ao nome e ao sigilo da 

correspondência. 

O Projeto, ainda, considera responsáveis pelo dano moral todos que tenham 

colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou omissão, e 

prevendo que, a indenização poderá ser pedida cumulativamente com os danos materiais 

decorrentes do mesmo ato. Salienta , o referido Projeto de Lei que, nesse caso, a sentença 

judicial deverá discriminar os valores patrimoniais e de danos morais. A composição das 

perdas e danos, tais como lucros cessantes e os danos emergentes, não interferem na avaliação 

dos danos morais. 

Sendo a garantia da indenização por dano moral uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, incisos V e X e, sendo portanto, assegurado pelo legislador constituinte 

uma inegável condenação em caso de ofensa contra a moral, nenhuma dificuldade teve o 

Poder Judiciário em fixar, em cada caso concreto, as indenizações consideradas justas e 

adequadas, utilizando para tal mister da moderna noção de indenização por danos morais, 

quanto aos seus objetivos mediatos e imediatos, fundada no binômio “valor desestímulo”e 

“valor compensatório 171”. 

A fixação do dano moral em uma indenização taxada como requer o Projeto 

de Lei, trata-se de uma inconstitucionalidade sem proporções na medida em que fere o 

princípio da igualdade resguardado na Constituição Federal de 88. Atenta tal Projeto de Lei 

contra a igualdade das pessoas, em razão  de criar uma discriminação flagrante, pois para que, 

detém um maior poder econômico, a indenização do dano moral taxado pode ser irrisória e, 

por conseguinte, vindo a frustrar os objetivos que essa reparação/ compensação busca 

alcançar, que é o estabelecimento de um valor que seja compatível com o dano, guardando 

uma estreita ligação com a capacidade econômica do ofensor, a fim de desestimular  prática 

de ofensas desta natureza. 

Já para os indivíduos de menor poder econômico, o dano moral tendo sua 

indenização taxada, pode levar o agressor a um verdadeiro estado de hipossuficiência. Por 

estas razões é que sustentamos sua inconstitucionalidade.  

No que tange a questão da inconstitucionalidade, José Ribas Vieira assevera 

que, a Constituição Federal de 1988, representou um grande avanço jurídico ao alargar a 
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legitimidade de propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como ao criar uma 

nova ação por omissão ( prevista no artigo 103, § 2º da CF/88), e ao disciplinar o mandado de 

injunção ( artigo 5º, LXXI) 172. 

Tratando de taxar o dano moral, propriamente dito, o Projeto de Lei prevê 

os valores que devem ser observados pelo juiz quando da apreciação do caso concreto, ou 

seja, julgando procedente o pedido de danos morais, deverá fixar a cada um dos ofendidos os 

seguintes valores: R$ 20 mil, nos caos de ofensas de natureza leve; entre R$ 20 mil e R$ 90 

mil, nos caos de ofensas de natureza média; e entre R$ 90 mil e R$ 180 mil, para as ofensas 

de natureza grave.  

Os parâmetros quanto a determinação da gravidade da ofensa moral 

consistem em: reflexos pessoais e sociais; a possibilidade de superação física ou psicológica; 

e a extensão e duração dos efeitos da ofensa. Na fixação do valor da indenização, o juiz levará 

em conta, ainda, segundo O referido Projeto de Lei, a situação social, política e econômica 

das pessoas envolvidas; as condições  em que ocorreu a ofensa. O último parâmetro 

demonstra o contra-senso do legislador, uma vez que sendo previamente taxado o dano moral, 

retira do magistrado a possibilidade de avaliação quanto às condições econômicas do 

agressor.    

Outros aspectos para determinação do dano moral  contido no Projeto de Lei 

refere-se ao fato de que o juiz também deverá  levar em conta as condições em que ocorreu a 

ofensa ou prejuízo moral; a intensidade do sofrimento ou humilhação; o grau de dolo ou 

culpa; a exist6encia de retratação espontânea; o esforço efetivo para minimizar a ofensa ou 

lesão e o perdão, tácito ou expresso.   

Ainda, de acordo com o Projeto de Lei, em caso de reincidência ou 

indiferença do ofensor, o magistrado pode elevar o triplo do valor da indenização, tendo como 

prazo prescricional para o ajuizamento da ação indenizatória por danos morais, seis meses a 

partir da data do conhecimento do ato ou omissão que proporcionaram lesão ao patrimônio 

moral.  

Não está, pois, o magistrado adstrito de uma lei que demonstra ser 

flagrantemente inconstitucional e, a respeito desta inconstitucionalidade, ou seja, lei ordinária 

que infringe norma constitucional, Ivo Dantas citando Machado Horta coloca que : “a lei 

ordinária, que fere lei constitucional, torna-se lei inconstitucional, nula, inexistente ou 
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ineficaz, seja erga omnes ou seja com limitação ao caso sub judice, conforme o sistema 

adotado  173”. 

Esclarece Ivo Dantas que, em seu exercício “a função jurisdicional é um 

poder-dever ou um dever-direito de dizer alei, aplicando-a ao caso concreto, em sua 

perspectiva, fazer justiça.174”. 

Com efeito, impondo ao juiz o respeito às suas concepções sociais 

prevalentes, não se pode recusar ao magistrado a valoração segundo seu critério e formação 

pessoais175. 

Nessa linha de entendimento Bergel sustenta que, para assegurar as 

liberdades essenciais, o juiz deve ser independente e, o exercício e sua missão depende das 

relações que mantém não só com o Poder Legislativo, mas sobretudo com o Poder 

Executivo176. 

Tratando da missão legislativa do juiz, François Rigaux nos diz que entre “o 

legislador e o juiz ata-se uma reação dinâmica que não tem mão única (...) e que tanto o 

poder normativo quanto o poder jurisdicional são compostos de moléculas que sofrem 

atrações e repulsões recíprocas, capazes de modificar-lhes o seu próprio comportamento177”. 

Esclarece Kelsen que, quando se descreve, as leis como “comandos” ou 

expressões da “vontade” do legislador, e quando se diz que a ordem jurídica, como tal, é o 

“comando”ou a “vontade”do estado, isso deve ser entendido de modo figurado178.  

 

Tendo em vista a forma pela qual deverá o magistrado aplicar o Direito, 

esclarece Plauto Azevedo que, na medida do possível deve o juiz ter como aspiração uma 

síntese de justiça e direito positivo. Daí que, antes de negar-se a obedecer a uma norma 

                                                 
173 MACHADO HORTA,  Raul. Estrutura, Natureza e Expansividade dasNormas Constitucionais, in revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte:1991, p. 33 apud DANTAS. Ivo, O Valor da Constituição, Rio 
de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 11 
174 DANTAS, Ivo.  Instituições de Direito Constitucional Brasileiro, Curitiba: Editora Juruá, 2001, p. 523. 
175 AZEVEDO. Plauto Faraco de Azevedo. Justiça distributiva e Aplicação do Direito, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1983, p.126. 
176 BERGEL. Jean-Louis. Teoria Geral do Direito, São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001, p. 422. 
177 RIGAUX. François. A Lei dos Juízes, São Paulo : Editora Martins Fontes, 2000, p. 322. 
178 KELSEN. Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado, São Paulo : Editora Martins Fontes, 2000, p.  49 



positiva tem que examinar cuidadosamente se essa norma positiva, não é defensável sob 

qualquer ponto de vista de justiça, mesmo que o legislador não o tenha tido em conta 179. 

Assim, estando o magistrado convencido de que a predeterminação do dano 

moral revela-se inconstitucional, em caso de tal projeto de Lei lograr 6exito em sua 

aprovação, pode deixar de aplicar tal determinação se entender por sua inconstitucionalidade, 

conforme lhe é assegurado por nosso ordenamento constitucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 AZEVEDO. Plauto Faraco de Azevedo. Justiça distributiva e Aplicação do Direito, Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1983, p. 122. 



Conclusão 

 

O dano moral afeta os atributos da personalidade do indivíduo, consistindo 

tais direitos da “ pessoa” em uma interligação que tem como base fundamental  a dignidade  e 

igualdade da pessoa, elevada à garantia constitucional  a  partir  da Carta Política de 88. 

|Com efeito, observa-se que, a Constituição Federal de 88, fora a carta 

política brasileira que resguardou de forma ampla e absoluta, a proteção aos direitos 

personalíssimos da pessoa, traduzidos no direito à honra, à vida privada, à intimidade, 

facultando ao lesado o direito a uma indenização, quando pleiteada, a fim de compensar o 

sofrimento ocasionado pela transgressão aos direitos da personalidade. 

As relações laborais se constituem da peculiaridade de ser de “trato 

sucessivo”, ou seja, os contratos de trabalho possuem execução continuada no tempo, tendo 

como regra sua indeterminação quanto ao prazo de duração, não se esgotando com uma única 

prestação de serviço. Por este motivo, se observa que os contratos de trabalho traduzem um 

campo fértil para que lesões desta natureza venham a ocorrer. 

Sendo o trabalhador a parte débil na relação de trabalho, justamente pelo 

elemento principal da subordinação jurídica que norteia o contrato de trabalho e, detendo o 

empregador, o poder diretivo desta relação, refletido através do poder hierárquico e 

disciplinar, que lhe é atribuído pelo Direito do Trabalho e, face a possibilidade de tal poder 

ser exorbitado, é que se pode ter como conseqüência uma lesão aos direitos na esfera 

extrapatrimonial do trabalhador . 

Apesar na Norma Consolidada prever  no artigo 483, as hipóteses em que o 

trabalhador pode considerar seu contrato de trabalho rescindido, pleiteando a devida 

reparação quanto as parcelas rescisórias, nota-se que tal previsão apenas acolhe a reparação de 

ordem patrimonial, muito embora mencione dentre as obrigações contratuais a serem 

observadas pelo empregador a de não praticar ofensa a honra do trabalhador ou de seus 

familiares e não expor o empregado a um perigo de mal manifesto. 

Não  se pode compensar um dano moral sofrido pelo trabalhador, através de 

uma reparação com base em uma indenização contratual, como se poderia deduzir do artigo 

483 da CLT. 



É  a Justiça do Trabalho competente para, apreciar e julgar, dano moral 

oriundo da relação de emprego, autorizada pelo artigo 114 da CF/88, inclusive quando se 

referir a acidente do trabalho.No entanto, quando  a lesão  ocorrer entre os atores sociais do 

contrato de trabalho, mas fora do âmbito do trabalho, não tendo como fato gerador o contrato 

de trabalho, mas outro motivo de natureza civil, indubitavelmente, a competência será da 

Justiça Comum. 

O principio protetor, como princípio nuclear que informa o Direito do 

Trabalho, se traduz em uma atenuação quanto às diferenças no campo fático entre empregado 

e empregador, visando igualá-los  no campo jurídico . 

No Direito Laboral, não se pode mais cogitar do arbitramento do dano moral 

provocado pelo empregador ao empregado no tempo de serviço do obreiro nem ter como 

parâmetro o seu salário. Tal atitude, adotada por alguns magistrados do trabalho, não se 

coaduna com o sistema aberto adotado pelo direito brasileiro.Tal fixação transmuta a natureza 

do sistema aberto para um sistema tarifário  

Tem o magistrado trabalhista, em nosso ordenamento, um papel importante 

na fixação do dano moral, na medida em que possui a liberdade de arbitrar o “ quantum” 

reparatório da lesão, utilizando-se de critérios  que lhe proporcionem uma decisão justa, 

aproximando-se da compensação colimada pelo trabalhador e esperada pela sociedade. 
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