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Dano Moral e indenização 

- O dever primário: neminem laedere.  

- O dever secundário: responsabilização 

- Danos patrimoniais e morais 

- O dano moral: Tipos de abalo. Fundamentos constitucionais 

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

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



Dano Moral e indenização 

- Competência da JT 

CRFB/88. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar:  (...) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho 

Súmula Vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para 
processar e julgar as ações de indenização por danos morais e 
patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por 
empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não 
possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da 
promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04. 

 



Dano Moral e indenização 

- Elementos da responsabilidade civil (SUBJETIVA) 

a) ação/omissão 

b) dolo/culpa 

c) nexo causal 

d) Dano 

- Dano moral: in re ipsa 



Dano Moral e indenização 

- RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

CC. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

CC. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

CRFB/88. Art.7º. (...) XXVIII - seguro contra acidentes de 
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 



Dano Moral e indenização 

- Elementos da responsabilidade civil (OBJETIVA) 

a) ação/omissão 

b) dolo/culpa 

c) nexo causal 

d) Dano 

- Dano moral: in re ipsa 



Dano Moral e indenização 

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

CC. Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar 
o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem. 
 

CRFB/88. Art.7º. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 



Dano Moral e indenização 

- Como diferenciar as modalidades? 

1) Lei 

CLT. Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, 
na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador a:              

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;            

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (...) 

§4o  São também consideradas perigosas as atividades de 
trabalhador em motocicleta.  

 



Dano Moral e indenização 

2) Caso a caso: risco acentuado, criado e proveito 

(...) ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
 RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO NA ATIVIDADE -
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MOTORISTA PROFISSIONAL DE 
CARGAS. 1. Na forma do art. 927, parágrafo único, do Código 
Civil, é possível a responsabilização objetiva - dispensada a culpa 
daquele a quem se imputa o evento lesivo - quando houver 
determinação legal nesse sentido e nos casos em que a atividade 
do causador do dano implicar, por sua natureza, risco para o 
direito de outrem. 2. Somente o dano decorrente do risco 
voluntariamente criado e assumido pelo empreendedor é passível 
de reparação. O empresário, na execução de suas atividades, cria 



Dano Moral e indenização 

2) Caso a caso: risco acentuado, criado e proveito 

um risco e expõe outrem a perigo de dano (risco criado), além de 
se beneficiar e tirar proveito financeiro do risco por ele próprio 
gerado, auferindo lucros (risco proveito). (...)(RR - 65-
20.2010.5.03.0136 , Redator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, Data de Julgamento: 06/06/2018, 7ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 15/06/2018) 

 


