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Dano Moral e indenização 

- Excludentes da responsabilidade civil 

- Excludentes de nexo causal (independente da modalidade 
de responsabilidade): 

a) Caso fortuito 

b) Força maior 

c) Culpa exclusiva da vítima 

d) Fato de terceiro 
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- Prescrição? “Ciência inequívoca da lesão”.  

ATENÇÃO  

1- na vigência do CC/16: 20 ANOS (artigo 177 do CC/16) 

2- na vigência do CC/2002, mas antes da EC 45/04: 3 ANOS 
(artigo 206, §3º, V do CC/2002), COM A REGRA DE 
TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CC/2002 

3- na vigência da CC/2002 e após a EC 45/04: 2 ANOS + 5 
ANOS (artigo 7º, XXIX da CRFB/88) 
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- Cumulação com benefício previdenciário? 

(...) O artigo 950 do Código Civil prevê o pagamento de pensão 
correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou o 
trabalhador. O benefício previdenciário, por outro lado, tem origem 
na filiação obrigatória do empregado ao Instituto Nacional do Seguro 
Social, consoante a previsão da Lei nº 8.213/91, e possui natureza 
obrigacional e contraprestacional, diferindo da responsabilidade civil. 
Portanto, não se pode compensar a pensão vitalícia prevista no artigo 
950 do Código Civil com o valor de benefício previdenciário, por não 
se tratar de parcelas que têm idêntica natureza. Agravo de 
instrumento desprovido. (...) (AIRR - 1000688-
91.2013.5.02.0491, 2ª Turma, DEJT 20/10/2017) 
 

 



Dano Moral e indenização 

- Retenção CTPS? 

(...) A retenção indevida da CTPS por prazo superior ao legal 
acarreta, por si só, lesão a direitos da personalidade e, 
consequentemente, o direito a reparação por dano moral. Neste 
caso, não necessita o empregado demonstrar o constrangimento ou 
prejuízo sofridos, pois presumidos em face do impedimento de 
apresentar o documento em eventual entrevista de emprego, nos 
termos do art. 13 da CLT, que dispõe tratar-se de documento 
obrigatório para o exercício de qualquer emprego, ou para verificar 
situação de benefícios previdenciários. Embargos de que se conhece 
e a que se dá provimento. (E-RR - 189-15.2012.5.05.0641 , SDI-
1, DJE 06/10/2017) 
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- Atrasos salariais 

(...) Imperativo reconhecer que a mora do empregador gera ipso 
facto um dano também extrapatrimonial quando não se cuida, por 
exemplo, de verbas acessórias ou salário diferido, mas daquela 
parte nuclear do salário imprescindível para o empregado honrar 
suas obrigações mensais relativas às necessidades básicas com 
alimentação, moradia, higiene, transporte, educação e saúde. O 
inevitável constrangimento frente aos provedores de suas 
necessidades vitais configura um dano in re ipsa, mormente 
quando consignado que era reiterada a conduta patronal em 
atrasar o pagamento dos salários. (...) (AgR-E-RR - 1615-
95.2013.5.12.0006 , SDI-1, DEJT 02/06/2017) 
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- Dano moral em ricochete 

(...) Em se tratando de dano moral indireto, também denominado de 
dano por ricochete, tem-se por caracterizada lesividade capaz de 
atingir direito individual e personalíssimo de diversas pessoas e, por 
conseguinte, legitimar diferentes interessados, em face de um 
mesmo evento, reparação por perda de ente querido, cuja causa do 
falecimento seja atribuída à culpa de outrem. Nesse contexto, a 
circunstância de a viúva haver celebrado acordo judicial em ação 
anterior, em relação a direito próprio, não constitui óbice ao 
reconhecimento da legitimidade da autora da presente ação que, na 
condição de filha do de cujus, também postula reparação. Ademais, 
em se discutindo o dano por ricochete, não há no ordenamento 
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jurídico definição de prejudicialidade entre as diversas vítimas 
possíveis, tampouco obrigação de que se constitua litisconsórcio ativo 
para a propositura da ação, a fim de que todos os interessados 
venham a juízo na mesma oportunidade. Precedentes. Recurso de 
revista de que se conhece e a que se dá provimento. (RR - 415-
85.2012.5.23.0037 , 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
20/10/2017) 

- Dano moral coletivo 

(...) Conduta ilícita de relevante repercussão social, de modo a 
transcender a esfera subjetiva dos trabalhadores prejudicados e 
afetar o patrimônio moral de toda a coletividade, mediante lesão 
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intolerável à ordem jurídica. 8. Identidade substancial entre a 
questão controvertida no caso concreto e aquela retratada no 
Precedente emanado do Tribunal Pleno do TST, a autorizar a 
invocação do mesmo fundamento jurídico. 9. Embargos do Ministério 
Público do Trabalho de que se conhece, por divergência 
jurisprudencial, e a que se dá provimento para restabelecer a 
condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. 
(E-ED-RR - 9891741-95.2005.5.09.0029 , SDI-1, DEJT 
19/12/2016) 

 

 


