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OS IMPACTOS DA LEI Nº 13.467/2017 SOBRE O DANO EXTRAPATRIMONIAL 

NA SEARA TRABALHISTA: O CASO BRUMADINHO 

 

ROSSI, Matheus Christino 

Carvalho, Okçana Yuri Rodrigues  

RESUMO 

O dano extrapatrimonial conceitua-se, lesões que ferem os direitos da personalidade e 

causador de sequelas psíquicas, dentre outras; ponto polêmico da Lei nº 13.467/2017 por 

atrelar seu quantum indenizatório ao salário do trabalhador lesado, considerado 

inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. Assim, objetiva-se discorrer sobre a 

parametrização da indenização do dano extrapatrimonial na seara trabalhista, tendo como 

exemplo o caso do desastre no município de Brumadinho, Minas Gerais (MG). Trata-se de 

uma revisão bibliográfica, narrativa e reflexiva com busca em periódicos e dissertações no 

período de 2017 a 2019, por meio de banco de dados como Scielo. 

 

Palavras-Chave: Dano moral; Reforma Trabalhista; Tragédia de Brumadinho; Parametrização. 

 

ABSTRACT 

For off-balance sheet damage, has lesions that hurt personal rights, the author of psychic 

injuries, among others; polemic topic from the Law 13.467/2017, for harnessing its restitution 

quantum from the wages of the wronged worker, considered unconstitutional for hurting the 

equality principle. This way, aiming to discourse about the parameterization of the restitution 

from off-balance sheet damage on the working ambit, having as an example, the Brumadinho 

county disaster in Minas Gerais (MG). This is a bibliographic review, narrative and reflexive, 

searching in papers and dissertations in the time between 2017 and 2019, by data banks like 

Scielo. 

 

Keywords: Moral Damage; Labor reform; Brumadinho's tragedy; Parameterization 

INTRODUÇÃO 

Em 13 de julho de 2017 por meio da Lei nº 13.467/2017 surgiu um novo regramento 

jurídico que dentre seus diversos temas trata sobre o dano moral, denominado atualmente 

dano extrapatrimonial, quando advir da seara trabalhista. Essa alteração de nomenclatura tem 

o intuito de ampliar a abrangência da lei, englobando assim, o dano moral e o dano estético 

no dano extrapatrimonial; dispõe ainda da possibilidade de acumulação de ambos sem que 

seja necessária a aplicação subsidiária do Código Civil (CC) (BRASIL, 2017; MARTINS, 

2018). 

Observando assim, alguns pontos da nova lei da reforma trabalhista pode-se afirmar 

que esta gerou impacto nas mais variadas esferas que tratam do tema dano moral: 



 

empregador, empregado, sociedade, Justiça do Trabalho, dentre outras; fato constatado 

pelos dados estatísticos do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que evidenciou a redução 

do número de reclamações trabalhistas. Contudo, não se pode afirmar que houve redução 

dos danos morais de um modo geral, haja vista, ser presumível que a possibilidade da 

condenação do trabalhador em sucumbência iniba o mesmo de acessar a justiça (BRASIL, 

2018; MARTINS, 2018). 

Neste contexto, o dano moral é elemento causador de discussões acirradas onde é 

debatido, seja na esfera civil ou trabalhista; caracterizado como danoso ao lesado podendo 

ser conceituado como: lesões que ferem os direitos da personalidade, sendo assim, causador 

de sequelas psíquicas, como dor, humilhação e sofrimento. Chama a atenção por não se 

restringir apenas ao trabalhador, estendendo-se a família e terceiros (MARTINS, 2018; 

FERNANDES, 2019; SANTOS, 2017). 

Oportuno enfatizar que as alterações realizadas na lei da reforma trabalhista no que 

verte sobre o dano moral possui diversos pontos polêmicos, sendo um desses, a indenização 

a ser paga proveniente de danos extrapatrimoniais; tal fato decorre por esta ter ficado 

atrelada ao salário do trabalhador. Neste sentido, a indenização do dano sofrido terá seu 

valor estipulado segundo o salário que o trabalhador recebe, fixando valores diferentes ao 

sofrimento e à vida dos trabalhadores a depender do salário pago a ele (BRASIL, 2017; 

MARTINS, 2018; FERNANDES, 2019).  

Frente ao exposto e por entender que o objeto dano moral no âmbito trabalhista se 

trata de um tema relevante, justifica-se a realização deste artigo, que tem por objetivo 

discorrer sobre a parametrização da indenização do dano extrapatrimonial na seara 

trabalhista, tendo como exemplo, o caso do desastre ocorrido em virtude do rompimento da 

barragem da mina do córrego do Feijão no Município de Brumadinho, Minas Gerais (MG). 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa e reflexiva, que segundo 

Rother (2007) é conceituada como: 

[...] são publicações amplas, apropriadas para descrever e discutir o 

desenvolvimento ou o "estado da arte" de um determinado assunto, sob 

ponto de vista teórico ou contextual. As revisões narrativas não informam 

as fontes de informação utilizadas, a metodologia para busca das 
referências, nem os critérios utilizados na avaliação e seleção dos 

trabalhos. Constituem, basicamente, de análise da literatura publicada em 

livros, artigos de revista impressas e/ou eletrônicas na interpretação e 
análise crítica pessoal do autor (ROTHER, 2007). 



 

Desse modo, teve como base a pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, 

dissertações e teses, no período de 2017 a 2019, especificamente após a vigência da Lei nº 

13.467/2017. A identificação das fontes foi realizada por meio de publicações no banco de 

dados da Scielo e da Literatura Cinza utilizado os seguintes descritores: Dano Moral, 

Reforma Trabalhista, Indenização, Dano Extrapatrimonial, Parametrização e Trabalhador. 

Os critérios de inclusão foram trabalhos completos a partir dos descritores citados e em 

língua portuguesa, como critérios de exclusão, resumos expandidos, textos incompletos e 

assuntos que não contemplavam o tema da pesquisa. 

2. BREVE HISTORICIDADE SOBRE O DANO MORAL 

De acordo com a história, o Código de Hamurabi (1.772 a.C.) descreve as primeiras 

leis sobre o dano moral, faz referência a quebra de regra social ou costume de um grupo no 

qual o sujeito infrator estava inserido; sendo o juiz ou sacerdote local o responsável a estipular 

o valor da pena. Na sociedade moderna o advento precursor de dados sobre o dano moral foi a 

Revolução Industrial, considerada um divisor dos métodos de produção, sendo atribuídos a 

esta época atos arbitrários, como por exemplo: ausência de leis especificas sobre o trabalho, 

falta de fiscalização nas fábricas, mulheres e crianças trabalhavam mais de 16 horas/dia sem 

remuneração justa, trabalhadores acidentados eram demitidos sem indenizações, dentre outros 

(GAGLIANO; FILHO, 2006; LOPES, 2011). 

Com o desenvolvimento econômico, social e a constituição de códigos baseados em 

leis o dano moral passa a ser atrelado ao patrimônio e posteriormente a integridade da pessoa. 

Historicamente, um dos primeiros códigos a retratá-lo foi o Código Civil de Bonaparte na 

França (1804), também denominado, Código Napoleônico (CN), código que abordava 

questões relacionadas somente ao direito civil como: as pessoas, os bens e a aquisição de 

propriedade. No Brasil, o Código Civil de Clóvis Beviláqua (1916) é considerado um marco 

jurídico, haja vista, tinha em sua redação a proteção dos direitos do indivíduo e dentre eles os 

direitos relativos à honra. Contudo, foi a Constituição Federal de 1988 a precursora em 

legalizar os direitos civis dos brasileiros, entre outros (LOPES, 2011). 

Neste contexto, adventos provenientes da sociedade moderna ampliaram o 

entendimento dos valores reparáveis de danos causados a personalidade do sujeito, assim, 

gradativamente ampliou-se o conceito de dano moral indenizável. Para firmar este 

entendimento emerge a Constituição da República Federativa do Brasil (CF), promulgada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_civil


 

em 5 de outubro de 1988 é a Carta Magna vigente, portanto, a lei suprema do Brasil, também 

denominada Constituição Cidadã por ditar os direitos fundamentais da pessoa humana 

(TARTUCE, 2014; BRASIL, 1988). 

Oportuno ressaltar, que os direitos humanos sobrevêm da própria natureza humana, 

daí seu caráter inviolável, intemporal e universal, sendo assim, são proclamados a todas as 

instituições políticas e sociais, não podendo ser revogados por instituições governamentais. 

Neste contexto, os direitos fundamentais defendidos na CF (1988) foram inspirados nos 

direitos humanos, sendo eles subdivididos em três núcleos principais: direitos individuais e 

coletivos; direitos sociais e da nacionalidade; e direitos políticos, sendo estes: à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, à saúde, à moradia, o trabalho, o lazer, à 

assistência aos desamparados, o transporte, o voto, dentre outros; vale destacar que a 

inviolabilidade destes é assegurada por lei, assim, a violação caberá reparação conforme a lei 

vigente ( BRASIL, 1988; BONAVIDES, 2002). 

 Percebe-se que a CF (1988) é incisiva ao explanar a igualdade de todos os 

brasileiros, desse modo, atos que ferem o princípio da isonomia ou igualdade são 

considerados inconstitucionais. Observa-se também, que além dos bens jurídicos de natureza 

patrimonial como, a propriedade, os decorrentes da personalidade: a intimidade, a honra, a 

vida privada e a imagem, foram previstos especificamente nos incisos V e X, sendo eles 

totalmente passiveis de indenização em caso de dano (BRASIL, 1988). 

Ainda sobre a historicidade do dano moral, convém mencionarmos outro marco 

jurídico que o retrata, o Código Civil de 2002, instituído pela Lei. 10406/02, refere que os 

responsáveis pela ocorrência de dano patrimonial e ou moral são passiveis de ressarcir o 

lesado por infringirem o princípio da responsabilidade civil. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.  
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 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, 2002). 

Constatamos assim, que o dano moral foi legitimado por muitas legislações, em 

virtude das repercussões que ocasiona na vida das pessoas, exemplo: dor, tristeza, perdas, 

humilhação, dentre outras, ou seja, atos que ferem direitos fundamentais, como os direitos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/art-927-do-codigo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677806/art-927-1-do-codigo-civil-lei-10406-02


 

da personalidade. Feito esta breve contextualização histórica sobre o dano moral, passamos 

a discorrer especificamente algumas particularidades que circundam seu universo.  

3. O Dano Moral e Suas Particularidades 

Inicialmente convém mencionarmos que o dano moral procedeu do dano material, 

conceituado nas palavras de Tartuce (2014): 

 [...]prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Não 
cabe reparação de dano hipotético ou eventual, assim, necessita, em regra de 

prova efetiva (TARTUCE, 2014). 

No âmbito da justiça o dano é subdividido em patrimonial e moral, definidos 

consecutivamente: prejuízo pecuniário causado por ação lesiva imputável a outrem, podendo 

ser oriunda de ofensa a bem jurídico de natureza econômica ou de dano causado ao direito de 

personalidade e prejuízo diretamente decorrente da ofensa a direito de personalidade 

(ANDRADE, 2003).  

Sendo, o conceito de personalidade para Diniz (2008): 

[...] intrínseca a todo ser humano desde seu o nascimento, por meio da 

personalidade a pessoa passa a ter capacidade de usufruir de direitos e 

contrair obrigações na vida civil (DINIZ, 2008). 

Nesta vertente, cabe citarmos os direitos de personalidade, que para Miranda, 

Junior, Fruet (2012) possuem a finalidade primária de proteger os direitos indispensáveis à 

dignidade e integridade da pessoa: 

[...] o direito de personalidade, os direitos, as pretensões e ações que dele se 

irradiam são irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São direitos 
irradiados dele os de vida, liberdade, saúde (integridade física e psíquica), 

honra, igualdade (MIRANDA, JUNIOR, FRUET, 2012). 

Assim, pôr o direito da personalidade estar intimamente interligado a princípios 

fundamentais resultantes da dignidade e integridade da pessoa todo advento que o ferir recairá 

sobre este a responsabilidade civil, exemplo, o ressarcimento na presença do dano moral, 

neste sentido, faz-se saber que a responsabilidade civil para Diniz (2003) é: 

Aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou 
patrimonial causado a terceiros em razão de ato do 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) (DINIZ, 2003). 



 

Corroborando com a autora supra citada Venosa (2003) amplia o entendimento acerca 

dos pressupostos que circundam a responsabilidade civil: 

 [...] quando se trata de responsabilidade civil, a conduta do agente é a 
causadora do dano, surgindo daí o dever de reparação. Para que se configure 

o dever de indenizar o ocorrido da responsabilidade civil, deverá haver 

quatro pressupostos: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou 

nexo causal, dano e finalmente, a culpa. 

Nesta linha de raciocínio que objetiva entender certas especificidades sobre o dano 

moral seguimos comentando sobre seu conceito, que a saber dependendo do estudioso traz 

redação distinta. Bonfim (2015) trata-o como: ação ou omissão que resulta em lesão aos 

direitos da pessoa, ligados à esfera jurídica do sujeito, já para Diniz (2003) procede do 

prejuízo de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica. Opiniões a parte, observa-

se que ambos tratam do mesmo objeto, a violação do patrimônio ideal da pessoa no que verte 

à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde mental e ou física. 

Oportuno explanarmos que com a atual redação do artigo 223-C, da CLT (2017), além 

do dano moral, o dano estético também entra no escopo do dano extrapatrimonial na seara 

trabalhista sendo este conceituado como: qualquer lesão corporal permanente como, cicatrizes 

ou marcas incomuns, provocado por conduta dolosa ou culposa de um terceiro, não sendo 

necessária a exposição desse dano em face de terceiros para justificar a reparação, mesmo a 

lesão oculta enseja a indenização por dano estético (BRASIL, 2017; MARTINS, 2018). 

Adequado também enfatizarmos ainda que quando pleiteados conjudamente o dano 

moral e o dano estético, estes devem ter sua indenização feita separadamente. Tal 

entendimento foi extraído da ementa do Resp. nº 899869/MG, STJ, 3ª Turma, relator Min. 

Humberto Gomes de Barros, julgado em 13.02.2007, publicado em 26.03.2007, DJ, p. 242. 

INDENIZAÇÃO. "DANOS ESTÉTICOS" OU "DANOS FÍSICOS". 

INDENIZABILIDADE EM SEPARADO: 1. A jurisprudência da 3ª Turma, 

admite que sejam indenizados, separadamente, os danos morais e os danos 
estéticos oriundos do mesmo fato. Ressalva do entendimento do relator. 2. 

As sequelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis 

de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da 
vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não 

precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que 

se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da 

vítima, decorrente do ato ilícito. 3. Os danos morais fixados pelo Tribunal 
recorrido devem ser majorados pelo STJ quando se mostrarem irrisórios e, 

por isso mesmo, incapazes de punir adequadamente o autor do ato ilícito e 

de indenizar completamente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela 
vítima. 4. Provido o recurso especial da parte que pretendia majoração dos 



 

danos morais, fica prejudicado o recurso especial da parte que pretendia a 

redução da indenização (STJ, 2007). 

Importante referenciarmos ainda sobre o dano moral por ricochete, também 

conhecido como dano moral por reflexo ou indireto, conceituado como: o ato onde um 

terceiro sente os efeitos de uma ação ou incidente relacionado a uma pessoa íntima. O dano 

moral por ricochete poderá ser atribuído a qualquer reclamante, independe do vínculo de 

parentesco, mas que possua laços afetivos, portanto todos que possuírem laços afetivos e se 

sentirem-se lesados poderão pleitear na justiça indenização em relação a este dano. 

Salientamos que este dano moral não está vinculado apenas quando ocorrer vítima fatal, 

entretanto a divergência entre os juristas sobre tal dano (MATOS, 2012). 

Evidente não termos esgotado todas os elementos pertinentes ao dano moral, todavia, 

podemos constatar que o dano moral é um componente definitivamente considerado danoso a 

quem sofre e a sociedade. Desse modo, concretizou-se como tema relevante e polêmico nos 

órgãos jurisdicionais, independente da instância que o discuta: trabalhista ou civil. Neste 

contexto passamos a discorre-lo na seara trabalhista.  OK 

3. Desvelando o Dano Extrapatrimonial na Seara Trabalhista 

Logo, se não há consenso entre juristas em relação ao conceito amplo sobre o dano 

moral, quando o restringe ao âmbito trabalhista torna-se mais complexo seu entendimento e 

consequentemente seu ressarcimento. Desta forma, ao retratar o dano moral na seara 

trabalhista, geralmente, considera-se que a ação, lesão ou omissão causadora procede do 

empregador e ou de seu preposto, por conseguinte, na confirmação do mesmo o causador irá 

responder e indenizar o trabalhador lesado (REYS, 2013; SANTOS, 2019). 

Conveniente neste momento citarmos a Emenda Constitucional nº 45/200, esta 

alterou o artigo 114 da CF (1988), estabelecendo ser de competência da justiça do trabalho 

processar e julgar o dano moral e patrimonial oriundo das relações de trabalho, portanto, é de 

sua instância o conteúdo processual que verte sobre o pagamento de indenizações 

provenientes da relação de trabalho (BRASIL, 2004; FREITAS, 2014). 

Neste contexto, convém apresentarmos o conceito e modalidades da relação de 

trabalho sob a ótica de Saraiva (2005): 

Relação de trabalho corresponde a qualquer vínculo jurídico por meio do 

qual uma pessoa natural executa obra ou serviços para outrem, mediante o 



 

pagamento de uma contraprestação. Podemos afirmar, portanto, que a 

relação de trabalho é gênero da qual a relação de emprego é espécie. Em 
outras palavras, toda relação de emprego corresponde a uma relação de 

trabalho, mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma relação de 

emprego. Quando se fala, portanto, em relação de trabalho, incluem-se a 

relação de trabalho autônomo, eventual, avulso, voluntário, estágio e a 

relação de trabalho institucional (SARAIVA, 2005). 

Corroborando com o autor supra citado Delgado; Delgado (2018) prediz a seguinte 

definição: 

A primeira expressão em caráter genérico: refere-se a todas as relações 

jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma 

obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Refere-se, pois, a 

todas modalidades de contratação do trabalho humano modernamente 
admissível. A expressão relação de trabalho englobaria, desse modo, a 

relação de emprego, a relação de autônomo, a relação de trabalho eventual, 

de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor 
(como trabalho de estágio, dentre outros). Traduz, portanto, o gênero a que 

se acomodam todas as formas de pactuação de prestação de serviços 

existentes no mundo jurídico atual (DELGADO; DELGADO, 2018). 

Feito estes entendimentos sobre as relações de trabalho, faz-se necessário explicitar 

as especificidades que vertem ao dano moral quando ocorrido na seara trabalhista. É fato que 

a relação trabalhista é baseada no respeito, comprometimento e cumprimento das 

atribuições que cabe ao empregador e empregado, só assim entende-se ser possível obter o 

equilíbrio desta relação; entretanto, ao ocorrer a quebra desta harmonia laboral poderá surgir 

como resultado o dano extrapatrimonial (SANTOS, 2017; SARAIVA, SOUTO, 2018). 

Até aqui utilizamos a nomenclatura dano moral entretanto conforme a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 2017), atualizada, em seus artigos 223-A à 223-G 

denomina-o como dano extrapatrimonial; então para um melhor entendimento e 

conformidade com a lei da reforma passamos a utilizar este termo. Oportuno esclarecermos 

que a mudança na nomenclatura tem o objetivo de abranger qualquer dano que não seja 

patrimonial; logo, o dano extrapatrimonial trata de situações oriundas do dano moral e 

estético na seara trabalhista (SANTOS, 2017; DELGADO; DELGADO, 2018; SARAIVA; 

LINHARES; SOUTO, 2018). 

É sabido que o advento da lei da Reforma Trabalhista referente ao dano 

extrapatrimonial ganhou status no âmbito jurídico, resultado dos artigos que tratam sobre a 

indenização limite imposta a este. Há argumentação contrária baseia-se na infração sobre 

pontos já consolidados pela nossa Carta Magna de 1988, entre estes, cita-se a igualdade de 



 

todos perante a lei, contrapondo-se, portanto, aos artigos 223-A ao 223-G, que tratam sobre a 

parametrização de indenizações ao trabalhador (SARAIVA; LINHARES; SOUTO, 2018; 

SILVA, 2018).  

A Lei 13.467/2017 e a Parametrização da Indenização do Dano extrapatrimonial 

Considerando o discorrido acima pode-se afirmar que a Lei 13.467/2017 possui pontos 

polêmicos, especificamente no quesito indenização. Até a referida lei entrar em vigor a 

indenização paga ao trabalhador referente ao dano extrapatrimonial era estipulada pelo 

magistrado trabalhista que considerava a extensão do dano provocado utilizando o CC 

(2002) para fixar seu quantum, não existindo qualquer limitação ou vinculação a sua 

remuneração. No entanto, atualmente, o artigo 223-G da lei vigente traz a seguinte redação:  

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: 

§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos 

ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação: I - ofensa de natureza leve, 
até três vezes o último salário contratual do ofendido; II - ofensa de natureza média, até cinco 

vezes o último salário contratual do ofendido; III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o 

último salário contratual do ofendido; IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes 

o último salário contratual do ofendido.§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização 

será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas 

em relação ao salário contratual do ofensor.§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, o juízo 

poderá elevar ao dobro o valor da indenização’”( BRASIL, 2017). 

Observa-se o atrelamento do dano extrapatrimonial ao salário do ofendido e ao 

entendimento do magistrado, evidenciando que uma mesma ação gerará indenizações 

distintas, fato que fere o princípio da igualdade do julgamento, gerando desta maneira 

subsídios preconceituosos. Outro fato que chama a atenção recai sobre o julgador, pois, ainda 

que a maioria dos juízes trabalhistas estipulem o teto máximo ao valor indenizatório esta não 

será uma constância em todos os tribunais do país, portanto, concretiza-se mais uma vez a 

inconstitucionalidade do artigo pôr ferir o princípio da isonomia (SILVA, 2018). 

No tocante, trazendo especificamente para o campo da indenização podemos afirmar 

não ser tarefa fácil estipular um valor indenizatório, considerando que a tarifação se dará 

sobre a dor, sofrimento, vida, não só do trabalhador mas de todos atingidos por um dano 

extrapatrimonial, especialmente quando resultar em invalidez permanente ou morte; além 

disto, há de se considerar os danos materiais causados. Neste sentido, não há como negar que 

a Lei da Reforma Trabalhista trouxe com a parametrização sensações de desigualdade que 

poderão gerar incontáveis contestações nos tribunais trabalhistas em todas as instâncias 

(FILHO, 2018; SILVA, 2018). 



 

Para melhor compreensão da afirmativa acima segue abaixo a redação dos artigos 

223-A à 223-G da CLT na integra. 

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de 

trabalho apenas os dispositivos deste Título.  

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou 

existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.  

Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a 

saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.  

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são 

bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a 

ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão.  

Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a 

indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. 

§ 1o Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das 

indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial.  

§ 2o A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos 

emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.  

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:  

I - a natureza do bem jurídico tutelado;  

II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação 

III - a possibilidade de superação física ou psicológica;  

IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;  

V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;  

VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;  

VII - o grau de dolo ou culpa;  

VIII - a ocorrência de retratação espontânea; 

IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;  

X - o perdão, tácito ou expresso;  

XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;  

XII - o grau de publicidade da ofensa. 

§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, 

em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:  

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;  

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;  

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; 

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.  

§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, 

em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:  

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; 

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;  

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;  

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.  

§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos 

parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor.  

§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização 

(BRASIL, 2017). 



 

Ao atentar na leitura dos referidos artigos evidencia-se que os mesmos vislumbraram 

redações a segurança jurídica e previsibilidade. Porém, o ponto crucial, de já acalorados 

debates, refere-se especificamente ao artigo 223-G que imputa a parametrização à sensações 

intrínsecas e extrínsecas pertinentes ao trabalhador lesado, que ocasionalmente podem 

estender-se a terceiros, exemplo familiares, vinculando estas ao salário contratual do lesado 

(CASTRO, SERPA, SANTOS, 2018). 

Nesse sentido, se ao fixar um valor indenizatório busca-se a reparação do patrimônio 

da personalidade do sujeito, o atrelamento ao salário do trabalhador contrapõem-se a sua 

finalidade, considerando que este possa receber o salário mínimo vigente do país; assim 

sendo, a indenização será irrisória não proporcionando alívio e conforto ao lesado, ademais 

não servirá de advertência ao causador para inibir danos futuros (DELGADO; DELGADO, 

2018; CASTRO, SERPA, SANTOS, 2018). 

Outro aspecto que embasa a crítica da parametrização sobre o dano extrapatrimonial 

estar atrelado ao salário do trabalhador, é o fato do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já 

haver sumulado que a indenização por dano extrapatrimonial não estará sujeita à tarifação 

prevista na Lei de Imprensa, a observar a redação da súmula 281 do STJ. 

Súmula 281 - A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na 

Lei de Imprensa. (Súmula 281, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 

13/05/2004 p. 200) (STJ, 2004). 

Há ainda mais um ponto de embate, a agregação dos valores indenizatórios quanto a 

natureza da ofensa: leve, média, grave ou gravíssima; entretanto, a CLT não defini qual dano 

extrapatrimonial fará parte de qual ofensa. Desse modo ficará por conta do magistrado este 

enquadramento; surge assim, mais uma crítica contrária, como determinar o valor de um dano 

intrínseco, exemplo, a perda de um ente querido, se o magistrado não possuir experiência 

pessoal sobre o fato. Evidente que devemos considerar os conhecimentos prévios do jurista 

sobre o assunto, além da empatia que provavelmente será considerada, mas, não há como 

afirmar haver igualdade em todos os julgamentos (CASTRO, SERPA, SANTOS, 2018; 

DELGADO; DELGADO, 2018). 

No intuito de compreender tal polêmica que cerca à parametrização dos valores de 

condenação para os danos extrapatrimoniais utilizaremos como exemplo a tragédia do 

acidente causado pela mineradora Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no município de 

Brumadinho no estado de Minas Gerais (MG).  



 

Caso Brumadinho: Reflexões acerca do Dano Moral  

Em janeiro de 2019 o rompimento da barragem de rejeitos da mina do córrego do 

Feijão da mineradora CVRD no munícipio de Brumadinho em MG contaminou a água e o 

solo da região, destruiu propriedades, matou animais e, entre mortos e desaparecidos, vitimou 

mais de 300 pessoas, muitas das quais eram trabalhadores diretos e indiretos que prestavam 

serviços a empresa; com isso, o fato acendeu discussões ambientais, criminais e cíveis, 

especificamente no âmbito trabalhista. 

Evidente que ao retratar um acidente onde o dano extrapatrimonial atingiu inúmeros 

trabalhadores as discussões pertinentes a parametrização das indenizações emergiriam, 

evidenciando assim, a falta de nexo e inconstitucionalidade criada pela lei da Reforma 

Trabalhista de 2017, especificamente no artigo 223-G da CLT (2017). Neste sentido, a 

principal crítica contrária ocorre pela vinculação dos parâmetros indenizatórios ao salário do 

trabalhador (SARAIVA; SOUTO, 2018). 

 Assim sendo, do ponto de vista de inúmeros juristas esta cláusula tem como 

resultado a injustiça as vítimas do mesmo dano; isto por que o quantum indenizatório terá 

valores totalmente diferentes a depender se a pessoa que está pleiteando a indenização é 

trabalhador ou civil, gerando ainda uma quantificação diferenciada ao trabalhador com maior 

salário em relação ao de menor salário, evidenciando-se assim uma completa violação aos 

princípios da igualdade e equidade disposto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988). 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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 (BRASIL, 1988). 

Exemplificando a violação aos aludidos princípios, um trabalhador que recebe o 

salário mínimo, ou seja, R$ 998,00 e teve sua vida ceifada na tragédia ocorrida em 

Brumadinho, terá sua indenização não superior a R$ 49.900,00; haja vista, que o artigo 223-

G, dispõe que a indenização de danos extrapatrimoniais não poderá ultrapassar 50 vezes o 

salário do trabalhador. Outro exemplo: um trabalhador que exercia um cargo de chefia e 

recebia salário de R$ 5.000,00, poderá receber de indenização até R$ 250.000,00, ou seja uma 

indenização cinco vezes maior que o primeiro trabalhador. Há ainda um terceiro exemplo de 

diferenciação quanto a indenização, um transeunte que sofreu o mesmo dano, não terá 

quantum indenizatório máximo, pelo fato de sua indenização ser fixada pelo CC (2002) e não 

pela CLT (2017), podendo sua indenização facilmente ultrapassar os dois primeiros. 



 

Então, por mais hipotético que sejam os exemplos, podemos afirmar que fatos 

semelhantes ocorreram na tragédia de Brumadinho, a saber pelos noticiários fornecidos pela 

imprensa nacional. Portanto, afirmamos ser real a disparidade da importância relacionada a 

vida dos envolvidos na tragédia; visto que, as mesmas três pessoas do exemplo supracitado 

sofreram o mesmo dano, entretanto, receberão valores indenizatórios bem diferentes. Neste 

contexto fica claro a violação aos princípios da equidade e igualdade.  

Por tal fato, diversos órgãos e associação, como, Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, dentre outras, ajuizaram diversas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINS) em face aos artigos 223-A à 223-G, pois 

entenderam que tais artigos violam princípios constitucionais; contudo, até o momento as 

ações estão esperando julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), de tais ADINS 

(SAAD, 2019). 

4. Considerações Finais 

Contra fatos não há argumentos, frase tal difundida no âmbito do direito pode ser 

atrelada a parametrização do dano moral na seara trabalhista em relação a sua 

inconstitucionalidade; neste sentido pode-se afirmar que a Lei 13.467/2017 por meio dos 

artigos 223-A a 223-G da CLT (2017), ao estipular que o trabalhador ao sofrer dano moral 

será indenizado conforme seu salário, sendo o máximo de valores indenizatórios possíveis 50 

vezes o salário da vítima, fere indubitavelmente direitos invioláveis por instituir situação 

jurídica diferenciada para os trabalhadores em detrimento a outro cidadão. 

Assim sendo, a lei da reforma trabalhista firma-se como um verdadeiro retrocesso 

social, sendo portanto, arbitrária a Carta Magna vigente por infringir princípios como 

igualdade e equidade. Ademais, em uma análise preliminar, podemos perceber que vários 

direitos da personalidade imbricados ao dano extrapatrimonial não serão contemplados na 

indenização, exemplo, direito à vida familiar plena e feliz, a qualidade de vida, a estabilidade 

familiar, dentre outros. Por fim, podemos afirmar ser necessário uma interpretação histórica, 

lógica, teleológica e sistemática, considerando a Constituição da República do Brasil (1988) 

no que tange a referida lei, a fim de evitar decisões conflitantes e contraditórias.  

Nesse sentido podemos evidenciar que o objeto, dano extrapatrimonial na seara 

trabalhista, é complexo, não sendo aqui esgotado todos seus elementos; contudo, este estudo 



 

intentou suscitar reflexões e consequentemente poderá originar futuras pesquisas e 

contribuições acerca do tema. 
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