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Introdução: A evolução dos direitos assecuratórios da dignidade humana, a existência
do homem no mundo, para logo compreendermos suas necessidades e fragilidades.
Com esse pensamento surgem assim os princípios e garantias da pessoa humana,
através da sua existência no mundo foi possível assegurar-lhe direitos. Direitos esses
que, quando violados geram responsabilidades para o indivíduo, sujeito causador do
dano. Diversos tipos de danos são causados ao homem pela própria ação ou omissão
do homem, transgredindo assim sua dignidade, refletindo não só na seara civil, mas em
outras áreas do direito, como por exemplo, no Direito do Trabalho. Objetivo: O
presente trabalho objetivou analisar o constructo doutrinário relativamente novo e
controverso, o dano existencial, cuidando, dentre outras coisas, da sua conceituação e
configuração, bem como sua repercussão a aceitação nos tribunais, sobretudo, na
Justiça do Trabalho.  Metodologia: A presente pesquisa tem o caráter qualitativo, com
um enfoque descritivo e analítico. Dentro do objeto proposto na presente pesquisa,
pelo prisma jurídico, foi analisado as rescisões de trabalho, as particularidades
pertinentes ao devido processo legal trabalhista, as características do recurso, com
enfoque na constitucionalidade da taxa recursal para sua apreciação. O delineamento
se deu na forma observacional analítico, por sua vez, se deu dois grandes grupos, a
pesquisa bibliográfica e documental, e, ainda, o levantamento de dados primários,
confrontando com os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Resultados: O presente trabalho mostra uma nova modalidade de dano e sua
importância, reflexos no mundo jurídico e, ao mesmo tempo fundamentos ensejadores
e basilares desse dano, como a dignidade da pessoa humana, os princípios
constitucionais, suas garantias, bem como, o conceito de responsabilidade, tanto civil,
quanto trabalhista, suas características. Tudo isso, para, enfim, chegar ao tema central,
o dano existencial. Os princípios de cidadania e dignidade da pessoa humana são
fundamentos da República (Constituição Federal, art. 1º, II e III), juntamente com as
garantias de Igualdade material (art. 3º, III) e formal (art. 5º), condicionam o intérprete
e o legislador ordinário, modelando todo o tecido normativo infraconstitucional como
tábua axiológica eleita pelo constituinte e marcam a presença, em nosso ordenamento,
de uma cláusula geral da personalidade. Pensando nesse sentido, quando temos um
direito garantido violado, logo, pensa-se na punição, na responsabilização daquele que
lhe deu causa. É dessa forma que surge o conceito de responsabilidade. Conforme
exposto, no presente trabalho, a responsabilidade tem um caráter moral, religioso,
jurídico e do livre-arbítrio.  Conclusão: O dano existencial, é uma evolução do instituto
de responsabilidade civil por danos imateriais, mas ainda não existe na legislação
brasileira, mas, aos poucos, vai ganhando adeptos pátrios. Podendo ser compreendida
como a reparação à lesão ao complexo de relações da personalidade do sujeito,
abrangendo as ordens pessoal e social.
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