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RESUMO  

 

 

No presente estudo foram analisados conceitos de dano moral, especialmente quanto ao dano 

existencial. E, com o fim de facilitar a compreensão de tal, quais direitos estão associados, 

seus elementos caracterizadores, e a inserção do art. 223-G da CLT, mediante as alterações da 

reforma trabalhista. Em principal, pretende-se elucidar os direitos constitucionais ofendidos 

quando caracterizado o dano moral e os paradigmas enfrentados pelos estudiosos da lei e 

aplicadores desta. Há que se observar que uma das dificultadas impostas pela parametrização 

da indenização extrapatrimonial é a reparação efetiva e específica ao caso concreto, o que 

após a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.267/2017, restou limitada, e quiçá ineficaz. Utilizando-

se, para esta análise, o método dedutivo com investigação da doutrina e jurisprudência. 

 

Palavras-chave: Dano extralaboral. Parametrização indenizatória. Reforma trabalhista.  

 

 

EXISTENTIAL DAMAGE IN LABOR LAW AND THE LIMITS IMPOSED 

BY THE INSERT OF ART. CLT 223-G 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, concepts of moral damage were analyzed, especially regarding 

existential damage. And, in order to facilitate the understanding of such, which rights are 

associated, their characterizing elements, and the insertion of art. 223-G of the CLT, through 

changes in the labor reform. Mainly, it is intended to elucidate the constitutional rights 

offended when moral damage is characterized and the paradigms faced by law scholars and 

enforcers. It should be noted that one of the difficulties imposed by the parameterization of 

off-balance sheet damages is the effective and specific reparation to the specific case, which 

after the Labor Reform, Law No. 13.267 / 2017, remained limited, and perhaps ineffective. 

Using, for this analysis, the deductive method with investigation of the doctrine and 

jurisprudence. 

 

Keywords: Extra-labor damage. Indemnity parameterization. Labor reform. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O direito trabalhista tem sofrido alterações, sob a motivação de manutenção dos 

postos de trabalho, e tal argumento foi aplicado especialmente para justificar as 

alterações legislativas impostas pela Reforma Trabalhista, em vigor desde novembro de 

2017, por meio da Lei 13.267/2017. 

Na presente pesquisa, inicialmente será traçado uma breve síntese sobre a origem 

e o conceito do dano moral existencial nas relações contratuais operárias. No âmbito do 

direito do trabalho, o dano existencial decorre das condições laborais impostas pelo 

empregador que tem como principal consequência a impossibilidade de que seu 

empregado execute um projeto de vida desvinculado da relação contratual empregatícia.  

Para tanto, faz-se uma análise dos direitos constitucionais infringidos com a 

configuração do dano existencial e cita-se as possíveis e eventuais cenários no ambiente 

laboral que corroboram para tal. Ainda, expõem-se os elementos necessários para 

caracterização do dano existencial, além de apresentar fundamentos para demonstrar que 

referido dano trata-se de uma espécie de dano extrapatrimonial, todavia, não deve ser 

confundido com o dano moral puro. 

Em relevância, dedica-se o presente, a compreender e discutir o dano existencial, 

instituto jurídico pertencente ao campo de estudo da responsabilidade civil, 

especificamente, quanto à constitucionalidade das mudanças realizadas na reforma 

trabalhista com a vigência da Lei 13.467/2017, utilizando-se, para esta análise, o método 

dedutivo com investigação da doutrina e jurisprudência. 

Aborda-se a introdução do artigo 223-G ao Diploma das Leis trabalhistas, e se 

pergunta – especialmente - qual o valor do dano existencial? Este pode ser quantificado 

por indicadores pontuais e rígidos? E, quanto à estipulação de tantas vezes a remuneração 

contratual que causou o dano existencial é um parâmetro justo e regular para 

ressarcimento de um empegado? 

O que se espera, é o entendimento acerca do assunto, e posteriormente, um 

posicionamento contundente sobre a (in)constitucionalidade acerca dos critérios e 

medidas para o pagamento da condenação no âmbito jurídico, quando caracterizado o 

dano existencial. 



6 

 

2. DANO EXISTENCIAL  

 

O chamado “dano existencial” teve sua origem no século XX, nos julgamentos 

dos tribunais italianos, os quais vieram despertando o interesse do judiciário e da 

doutrina acerca de uma nova “espécie” do dano imaterial, se é assim que podemos 

denominar, desde então, através de julgamentos que reconheceram a possibilidade do 

dano existencial.  

O referido dano, na esfera do direito Italiano, ganhou ênfase ao escavar o campo 

da responsabilidade civil, reconhecendo a pretensão indenizatória, independente de 

prejuízo econômico, decorrente de outras espécies de dano, não reconhecido 

anteriormente e atípico do direito penal daquele país, de modo que instituíram a base de 

ampla proteção a existência humana, protegendo direitos subjetivos, como o do lazer e 

convivência em sociedade do indivíduo.  

Sobre o tema da idealização do dano existencial, Almeida Neto se manifestou 

nesse sentido (2012, p. 18): 

Como foi idealizado, o dano à vida de relação, na sua essência, consiste 
na ofensa física ou psíquica a uma pessoa que a impede, total ou 

parcialmente, de desfrutar os prazeres propiciados por atividades 

recreativas, extra-laborativas as mais variadas, como praticar esportes, 

fazer turismo, pescar, frequentar cinema, teatro ou clubes etc..., 
interferindo decisivamente no seu estado de ânimo e, consequentemente, 

no seu relacionamento social e profissional, diminuindo suas chances de 

adaptação ou ascensão no trabalho, trazendo como consequência um 
reflexo patrimonial negativo. 

 

Em síntese, o dano existencial desdobra-se da conduta patronal que infringe, de 

forma ilícita e irregular, os direitos fundamentais do empregado, de modo a causar 

prejuízos ao desenvolvimento de suas atividades sociais e familiares, fora do meio de 

trabalho.  

Consoante, a lição de Flaviana Rampazzo Soares (2009, p.44) diz:  

O dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no 
desenvolvimento normal da personalidade do sujeito, abrangendo a 

ordem pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total ou 

parcial, permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um 

conjunto de atividades que a vítima do dano, normalmente, tinha como 
incorporado ao seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou 

modificar em sua forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina. 
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Trata-se do prejuízo sofrido pelo empregado, em razão das jornadas de trabalho 

excessivas, das rotineiras horas extras realizadas, e, das férias adiadas, dentre outras 

hipóteses, que consequentemente também causam a privação de um planejamento de 

vida, no âmbito social, particular e familiar. Ou seja, a jornada de trabalho imposta pelo 

empregador, além dos limites legais que, consequentemente implicam em uma 

substancial alteração na qualidade de vida do empregado, coibindo este de exercer seus 

direitos fundamentais, qualificam e caracterizam o dano existencial. 

Há que se observar que o trabalhador, embora coloque à disposição do seu 

empregador sua mão de obra, não pode ser reduzido à condição de rés ou até mesmo a 

simples instrumento mecânico executor da atividade laboral. Ele deve ser enxergado e 

tratado como pessoa, dotado de dignidade e possuidor de vontades e planos pessoais e 

familiares, além de estar inserido em uma comunidade. 

Em poucas palavras, atualmente, o empregado é tão preso ao trabalho, que não 

consegue exercer uma vida com atividades extralaborais.  

Esse é o conceito colocado pela jurisprudência da seguinte maneira:  

Agravo de instrumento em recurso de revista do reclamante. Dano moral. 

Dano existencial. Submissão a jornada extenuante. Prejuízo não 
comprovado. O dano existencial é espécie de dano imaterial. No caso das 

relações de trabalho, o dano existencial ocorre quando o trabalhador sofre 

dano/limitações em sua vida fora do ambiente de trabalho em razão de 
condutas ilícitas, por parte do empregador, impossibilitando-o de estabelecer 

a prática de um conjunto de atividades culturais, sociais, recreativas, 

esportivas, afetivas, familiares etc., ou de desenvolver seus projetos de vida 

nos âmbitos profissional, social e pessoal. Não é qualquer conduta isolada e 
de curta duração, por parte do empregador, que pode ser considerada como 

dano existencial. Para isso, a conduta deve perdurar no tempo, sendo capaz 

de alterar o objetivo de vida do trabalhador, trazendo-lhe um prejuízo no 
âmbito de suas relações sociais. Ressalte-se, por oportuno, que a prestação 

de horas extras, por si só, não configura ato ilícito cometido pelo 

empregador a ensejar a condenação em danos existenciais, cabendo ao 

trabalhador a efetiva prova acerca da afronta aos seus direitos fundamentais 
do trabalhador. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Recurso de 

revista do reclamante. Turno ininterrupto de revezamento. Jornada de oito 

horas. Previsão em norma coletiva. Prorrogação habitual da jornada. 
Invalidade. Verificado que não foram atendidas as diretrizes fixadas pela 

súmula n.º 423 do tst, visto que o reclamante habitualmente cumpria jornada 

superior a oito horas diárias, impõe-se o reconhecimento da nulidade integral 
da norma coletiva que elasteceu a jornada de trabalho do empregado sujeito 

ao regime de turno ininterrupto de revezamento. Precedentes. Recurso de 

revista do reclamante conhecido e provido. Recurso de revista da reclamada. 

Horas in itinere. Fornecimento de transporte pela reclamada. 
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Incompatibilidade de horários. O entendimento que prevalece no âmbito 

desta Corte é de que, se a empresa fornecia transporte até o local da 
prestação de serviços para seus empregados, milita em favor deles a 

presunção de dificuldade de acesso ao referido local ou de ausência de 

transporte público regular, cabendo à Reclamada o ônus da prova de fato 

impeditivo desse direito. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido. 
(TST - ARR: 6821720145090671, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017) 

 

Em pese não seja qualquer conduta ilícita isolada por parte do empregador, o 

tempo pode ser relativizado pela gravidade da infração aos direitos fundamentais do 

empregado, para ensejar a condenação em danos existenciais.  

 

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O DANO EXISTENCIAL 

 

A base dos preceitos do direito brasileiro, a Constituição Federal de 1988, dispõe 

sobre garantias e direitos fundamentais ao indivíduo, com ênfase ao princípio da 

dignidade humana. Deste princípio, desencadeia-se um leque de outros diretos, que para 

o nosso estudo, destacam-se também o dos valores sociais do trabalho, que estão 

presentes no art. 1º, inciso IV do texto constitucional, o direito ao livre desenvolvimento 

profissional, no art. 5º, inciso XIII, o direito social à saúde, ao trabalho, ao lazer e à 

segurança no art. 6º, dentre outros.  

Referidos princípios norteiam os legisladores trabalhistas a seguirem, com 

excelência, os parâmetros fundamentais do direito trabalhista, conforme dispõe Sergio 

Pinto Martins (2008, p. 26):  

A Constituição estabelece uma série de Direitos aos trabalhadores de modo 

geral, principalmente nos arts. 7a a 11. Mais especificamente no art. 7a, a 
Lei Maior garante direitos mínimos aos trabalhadores urbanos e rurais, 

especificando-os em 24 incisos. O empregado doméstico tem alguns direitos 

reconhecidos no parágrafo único do art. 7a. Mesmo o trabalhador avulso tem 
assegurado seus direitos no inc. XXXIV do art. 7a da Lei Fundamental, que 

prevê̂ igualdade com os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício 

permanente. 

 

Especificadamente, o dano moral na esfera trabalhista é trazido de forma 

contundente no art. 114 da Constituição Federal, com a Emenda Constitucional n° 45 de 

2004, com a redação do inciso VI: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
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VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 

da relação de trabalho; 1 

 

Ademais, sem que haja menor importância, insta os direitos trabalhistas 

estabelecidos na Carta Magna na referida área trabalhista, nos termos do seu art. 7º e 

incisos, quanto à duração normal do trabalho (de oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais), o repouso semanal, o gozo de férias, as licenças, os limites das horas extras, 

dentre outros.  

Já dizia Amaro Alves de Almeida Neto (2005, p.68):  

O dano existencial, ou o dano à existência da pessoa, - consiste na 

violação de qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa, tutelados 

pela Constituição Federal, que causa uma alteração danosa no modo de 
ser do indivíduo ou nas atividades por ele executadas com vistas ao 

projeto de vida pessoal, prescindindo de qualquer repercussão financeira 

ou econômica que do fato da lesão possa decorrer. 

 

Em contrapartida, como já observado, o dano existencial causa prejuízos em 

diversos âmbitos da vida do indivíduo. Frisa dentre todos, da perspectiva existencial, a 

dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, visto que, neste deslinde, decorrem os demais direitos sociais 

básicos à fruição de uma vida digna.  Sendo, portanto, indigno, a obstrução a saúde em 

geral, ao lazer, ao acesso a cultura, da família, da convivência com os filhos, e a 

educação dos mesmos, do planejamento familiar, e descanso, conforme interpretação dos 

artigos 6º, 215º, 226º e seguintes do mesmo diploma.  

Valha-se, portanto, discorrer sobre os direitos da personalidade, como é 

correntemente intitulado, o direito intransmissível e irrenunciável que a pessoa possui 

para gerir a sua vida, seu corpo, sua integridade, liberdade, privacidade, imagem, dentre 

outros, como melhor lhe aprouver, com exceção dos casos previstos em lei, quando 

paramentado de ofensas, que caracterizam dano à pessoa humana.  

No mesmo sentido, Soares (2009, p.37) menciona:  

Os interesses ligados à existência da pessoa estão intimamente 

relacionados aos direitos fundamentais, e consequentemente, aos direitos 
da personalidade. Da ampla tutela dos mesmos, resulta a valorização de 

todas as atividades que a pessoa realiza ou possa realizar, pois tais 

atividades são capazes de fazer com que o indivíduo atinja a felicidade, 

                                                             
¹ BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 16 out. 2020. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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exercendo, plenamente, todas as suas faculdades físicas e psíquicas, e a 

felicidade é, em última análise, a razão de ser da existência humana. 

 

Neste cenário, podemos verificar de onde advém a necessidade de preservação 

dos direitos personalíssimos e do intento de garantir as prerrogativas de tais direitos, o 

constituinte teve a cautela de estabelecer em seus artigos à indenização pelo dano 

material ou moral, quando aqueles forem violados, conforme descrito no art. 5º, X, da 

Constituição Federal. 

Não menos importante, por meio dos artigos 186 e 927, o Código Civil também 

se consagra, de forma expressa, que aquele que por ato ilícito tiver seus direitos violados, 

terão reparo por dano moral. Por estes e outras previsões legislativas, a Consolidação das 

Leis do Trabalho retrata em seus artigos a regularização da reparação ao dano causado ao 

indivíduo. E, com a Lei n. 13.467/2017, em especial, passou a prever de forma expressa 

dentre as hipóteses de danos, o dano extrapatrimonial, no instituto à ofensa existencial no 

seu art. 223-B.  

 

4 DANO EXISTENCIAL E O DANO MORAL 

 

Pois bem, conforme explana Boucinhas Filho (2010), embora dano moral e dano 

existencial sejam espécies do gênero dano de caráter extrapatrimonial, os mesmos são 

institutos distintos, que não devem ser confundidos.  

Para Maurício Godinho Delgado, em seu julgado de RR nº 217600-

28.2009.5.09.0303 (2012)2, o dano moral lesiona a esfera subjetiva de um indivíduo, 

atingindo os valores personalíssimos inerentes a sua qualidade de pessoa humana, tal 

qual a honra, a imagem, a integridade física e psíquica, a saúde, etc., e provoca dor, 

angústia, sofrimento, vergonha.  

Noutro vértice, entende-se que o dano existencial é uma restrição que o 

indivíduo sofre em suas atividades rotineiras, tais como a relação familiar  perante à 

sociedade, dentre outros setores distintos, os quais desencadeiam limitações, provocando 

um prejuízo ao seu projeto de vida.  

Nas palavras de Flaviana R. Soares (2009, p. 99):  

                                                             
2 Disponível em http://portaljustica.com.br/acordao/1360247  

http://portaljustica.com.br/acordao/1360247
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Destarte, o dano existencial difere do dano moral, propriamente dito, porque 

o primeiro está caracterizado em todas as alterações nocivas na vida 
cotidiana da vítima em todos os seus componentes relacionais 

(impossibilidade de agir, interagir, executar tarefas relacionadas às suas 

necessidades básicas, tais como cuidar da própria higiene, da casa, dos 

familiares, falar, caminhar, etc.), enquanto o segundo pertence à esfera 
interior da pessoa.”  

 

No mesmo sentindo, o dano existencial não depende de repercussão financeira 

ou econômica, não se refere ao plano íntimo do ofendido, com dor e sofrimento. Mas, 

trata-se de um dano que decorre uma frustração ou um constrangimento a realização 

pessoal do trabalhador, com a perda da qualidade de vida, e consequentemente, 

modificação in pejus da personalidade. (BEBBER, 2009). 

À vista disso, identifica-se, pois, que o dano moral está diretamente ligado ao 

dano sofrido pelo indivíduo, afetando sua dignidade. Entretanto, nota-se que o dano 

existencial pode afetar também terceiros, vez que, o excesso de atividades laborais, seja 

por horas extras rotineiras ou ausência de descanso, tomam conta da vida particular do 

indivíduo, privando-o de períodos de descanso, de lazer e de convívio com a família, 

impossibilitando este de desfrutar de um planejamento familiar, e até mesmo, de um 

plano de vida social. 

Nota-se ainda, que havendo, no contexto do âmbito trabalhista, a ocorrência de 

dano existencial e de dano moral, poderá haver a cumulação destes, desde que sejam 

oriundos do mesmo fato gerador. Do mesmo modo que é possível cumular o dano moral 

com o dano material, por consequência, com o dano estético, também será possível 

cumular o dano moral, pela lesão à saúde do trabalhador, com o dano existencial 

(DELGADO, 2003). 

 

5 CARACTERIZAÇÃO DO DANO EXISTENCIAL  

 

Exposto o conceito de dano existencial e quais direitos interligados, faz-se 

imprescindível conhecer quando este é considerado caracterizado. 

Diante das peculiaridades do dano existencial, além das características essenciais 

a quaisquer espécies de dano, do ato ilício, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo, 
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como supracitado, o dano existencial necessita da obstrução à realização do projeto de 

vida e o prejuízo à vida de relações.  

Abordando melhor, a obstrução à realização do projeto de vida se caracteriza 

ante a interferência na vida do lesionado, de modo que este renuncie ou adie suas metas e 

planos pessoais, provocando uma série de frustações.  

Sobre o tema, Boucinhas Filho assim consignou (p.33 Apud, BEBBER, 2009, 

p.28):  

Quanto ao projeto de vida, tem-se tudo aquilo que uma pessoa objetivou e 
planejou para sua vida. Por isso qualquer fato injusto que venha a impedir ou 

interromper a relação deste projeto de vida, deve ser considerado um dano 

existencial.  

 

Ou seja, o projeto de vida é prejudicado porque o empregado trabalha tanto, que 

deixa de buscar uma forma para exercer os seus projetos extralaborais, ao passo que quase 

sempre se protelam no cotidiano, reduzem o tempo de vida e induzem suas escolhas e 

inciativas para se adequarem ao trabalho.  

Acerca deste requisito, a doutrina de Raquel P. Nunes (2017, p. 266) faz as seguintes 

observações:  

O dano ao projeto de vida refere-se às alterações de caráter não pecuniária 
nas condições de existência, no curso normal da vida da vítima e de sua 

família. Representa o reconhecimento de que as violações de direitos 

humanos muitas vezes impedem a vítima de desenvolver suas aspirações e 
vocações, provocando uma série de frustrações dificilmente superadas com o 

decorrer do tempo. O dano ao projeto de vida atinge as expectativas de 

desenvolvimento pessoal, profissional e familiar da vítima, incidindo sobre 
sua liberdade de escolher o seu próprio destino. Constitui, portanto, uma 

ameaça ao sentido que a pessoa atribui à existência, ao sentido espiritual da 

vida. 

 

Noutra banda, o segundo elemento, prejuízo à vida de relações, é ligada a lesão 

causada a vida afetiva do indivíduo, a afetar a sua vida amorosa, sexual, cultural, familiar, 

religiosa, acadêmica, dentre outras, diante a ausência de descanso, interação, prazer, 

tranquilidade e lazer.  

Em simples palavras, o prejuízo à vida de relações ocorre quando o trabalhador é tão 

ocupado pelo trabalho, que não consegue exercer sua vida pessoal, afetando sua relação com 

outras pessoas.  

No que tange ao prejuízo de relações interpessoais, Almeida Neto (2012, p. 22): 
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De acordo com o exposto, o cansaço e o desânimo prejudicam o 

relacionamento social e profissional, causado pela falta de atividades 
recreativas e extralaborativas que proporcionam uma trégua para a vida 

agitada do labor profissional. As horas extras, quantidade excessiva de 

serviço, curtos períodos para descanso e diversos outros motivos reduzem as 

possibilidades de crescimento na carreira profissional, no ganho financeiro, 
consequentemente refletindo de forma negativa na vida do trabalhador. Por 

esse motivo o labor não pode ser tratado apenas como uma prestação de 

serviço danosa que gera uma gratificação salarial ao final do mês, sem medir 
esforços, mas o empregado deve ter tempo para o lazer e descanso, 

fortalecendo seu ânimo para iniciar a cada dia uma nova jornada de trabalho.  

 

Feitas tais considerações, além de referidos requisitos, no entendimento das 

atuais decisões do Tribunal Superior do Trabalho o que se observa é a necessidade da 

comprovação do ato ilícito e abuso de autoridade por parte do empregador, no qual 

impossibilite o relacionamento social e familiar. A jornada de trabalho extensa, por  si só, 

não configura o dano existencial, vez que a frustração dos projetos de vida, integração na 

sociedade, e relacionamento familiar deve ser demonstrado de forma concreta.  

Nesse sentido, o acórdão no RR 41074-2014.5.09.0654, proferido pela 4.ª T. do 

Tribunal Superior do Trabalho no Brasil, sob relatoria do Ministro Guilherme Augusto 

Caputo Bastos, na data de 13/03/2019: 

Recurso de revista. Dano existencial. Compensação. Jornada de trabalho 

exaustiva. Não configuração. Não conhecimento. A jurisprudência deste 

Tribunal Superior vem se posicionando no sentido de que a sujeição do 
empregado à jornada extraordinária extenuante revela-se como causa de 

dano existencial, o qual consiste em uma espécie de dano imaterial. A 

lesão moral se configura no momento em que se subtrai do trabalhador o 
direito de usufruir de seus períodos de descanso, de lazer, bem como das 

oportunidades destinadas ao relacionamento familiar, ao longo da 

vigência do pacto contratual. Na espécie, a egrégia Corte Regional, 

soberana na análise no acervo fático-probatório produzido nos autos, 
registrou que para a configuração dessa espécie de dano é necessária 

comprovação do efetivo prejuízo ao convívio social e familiar do 

trabalhador e, no presente caso, a prova emprestada dificultou esse tipo 
de demonstração. Assim, concluiu que, apesar da prestação de horas 

extraordinárias pelo reclamante, não houve prova alguma da lesão 

objetiva, que não decorre automaticamente do labor suplementar, pois a 

consequência jurídica, no caso, se resolve nos reflexos de ordem 
patrimonial, o que tornava indevido o pagamento de compensação por 

dano existencial. Premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126.  

Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. 
Recurso de revista a que não se conhece. (TST - RR: 

4107420145090654, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data 

de Julgamento: 13/03/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
22/03/2019). 
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Não é novidade que a exploração do empregador é recorrentemente aceitada pela 

sociedade até os dias de hoje. Flagrantes violações aos direitos dos trabalhadores se 

agravam com alta taxa de desemprego e instabilidade econômica, de modo a levar os 

assalariados a sujeitar-se a subordinação lesiva do empregador.  

Em geral, as violações ao empregado se traduzem na imposição de longas 

jornadas de trabalho, ausência de intervalos, concessão de férias e descanso semanal 

remunerado.  

É necessário que o trabalhador possua tempo e folga do trabalho, mesmo que em 

pequenos intervalos, para que exerça seu direito de recrear extratrabalho. Aquele que tem 

o emprego excessivo e sofre abuso do patrão na execução das atividades laborais acaba 

frustrando sua vida pessoal.  

Nada obstante, não é exagerado afirmar que a extrapolação do limite legal de 

horas extraordinárias trabalhadas impostas por empregador possa configurar dano 

existencial.   

Assim, o que podemos verificar é que atualmente o conceito e a configuração do 

dano existencial encontram-se pacificados nos tribunais, todavia, tem-se que analisar a 

correta aplicação de sua quantificação, em especial após a Reforma Trabalhista.  

 

6 ANÁLISE DO ARTIGO 223-G DA CLT ALTERADA PELA LEI 13.467 DE 2017 

 

Com a reforma trabalhista, Lei nº 13.467/2017, como já aludido, na inclusão dos 

artigos 223-A ao 223-G, discorrem sobre a reparação de danos de natureza 

extrapatrimonial no campo trabalhista. In verbis:  

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.  

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.  
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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;  

§ 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.  

 

Observa-se que o dispositivo 223-G menciona doze critérios para a fixação de 

condenação extrapatrimonial, e estabelece parâmetros, quais definem limites a quantia a 

ser paga a titulo de reparação, sendo estas consideradas ofensas de natureza leve, média, 

grave e gravíssima, com um teto máximo de cinquenta vezes o salário contratual ofensor.  
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Surge, daí, um paradigma entre os doutrinadores e julgadores, acerca da 

constitucionalidade de tal quantificação. Tanto que, foram ajuizadas três Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade contra tal mensuração, arguindo que a norma viola o princípio 

entabulado no art. 5º, da Constituição Federal, onde prescreve que todos são iguais 

perante a lei, vez que, um trabalhador com uma remuneração mais elevada, poderá ser 

ressarcido de forma mais benéfica do que um trabalhador exercente de uma função de 

remuneração inferior, pelo mesmo dano sofrido.  

Tais ações têm seus julgamentos previstos para a data 03/10/2019, sendo estas, a 

ADin 5870, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a 

ADin 6082, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Industria e a ADin 6069, 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; contudo, até o presente 

momento, carecem de decisão transitada em julgado.  

Reforçando ao dito acima, a doutrina de Sebastião Geraldo de Oliveira (2018, p. 

158), esclarece:  

É verdade que cabem indenizações diferentes quando se trata de danos 

materiais, porque o parâmetro é outro: o prejuízo monetário efetivo de 

cada um. Mas no aspecto extrapatrimonial a dignidade das pessoas 

lesadas é a mesma, ou seja, a dignidade da pessoa humana não pode ser 
aferida de acordo com o seu padrão de rendimento. A maior ou menor 

riqueza da vítima não pode orientar o valor da indenização, nem servir  

de parâmetro para reparar a lesão extrapatrimonial. 

 

Observa-se que em julgados é possível encontrar alguns dos aplicadores da lei 

resistentes à aplicação da tarifação dos danos. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, no RO 0010428-69.2018.5.15.0098, o Relator Lourival Ferreira dos Santos, cita 

a CLT Comentada pelos Juízes do Trabalho da 4.ª Região (2018, p. 186-187), neste 

sentido: 

O art. 223-G, em seu caput, traz o balizamento da indenização por danos 

morais. A lei, ao estabelecer as diretrizes para a fixação do dano 
extrapatrimonial, não inova muito frente àquelas que os magistrados, com 

base na doutrina e na jurisprudência, já levavam em consideração para 

arbitrar o valor. Merece atenção o item X, que trata do perdão tácito ou 
expresso. O simples fato de a respectiva demanda judicial não ser ajuizada 

imediatamente após a ocorrência do fato danoso não poderá ser 

interpretado como eventual perdão tácito. Há que se evitar, por motivos 
óbvios, qualquer relação com o instituto do perdão tácito aplicável às 

demissões por justa causa, em que se exige que a resposta ao ato faltoso 

seja imediata. O grande problema de tal dispositivo é o § 1º, que 

pretendeu inserir a tarifação do dano extrapatrimonial. Essa tarifação é 
inconstitucional. Ela cria uma limitação artificial da reparação 
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extrapatrimonial trabalhista em desconformidade com a própria previsão 

da Constituição Federal (art. 5º, caput e, ainda, incisos V e X). A 
indenização, bem como o direito de resposta, deverão ser proporcionais ao 

agravo. Há nítida discriminação com relação ao dano experimentado pelos 

trabalhadores em comparação com o dano (e a possibilidade de reparação) 

experimentado pelas demais pessoas. Imagine-se que uma explosão no 
setor de produção vitime tanto um empregado da empresa como um 

cliente visitava o local. A indenização do primeiro restaria vinculada e 

limitada a 50 vezes seu salário contratual, enquanto que a do segundo não 
sofreria qualquer espécie de limitação ou taxatividade.  

 

Outrossim, a Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região (v.21 n. 

30 2018) expõe o Enunciado 18, aprovado pela Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho, no XIX Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(CONAMAT - 2018) que dispõe:  

Enunciado 18 - DANO EXTRAPATRIMONIAL: EXCLUSIVIDADE 

DE CRITÉRIOS: Aplicação exclusiva dos novos dispositivos do título II 

- a da CLT à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes das 
relações de trabalho: inconstitucionalidade. A esfera moral das pessoas 

humanas é conteúdo do valor dignidade humana (art. 1o, III, da CF) e, 

como tal, não pode sofrer restrição à reparação ampla e integral quando 

violada, sendo dever do Estado a respectiva tutela na ocorrência de 
ilicitudes causadoras de da- nos extrapatrimoniais nas relações laborais. 

Devem ser aplicadas todas as normas existentes no ordenamento jurídico 

que possam imprimir, no caso concreto, a máxima efetividade 
constitucional ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5o, V e 

X, da CF). A interpretação literal do art. 223-A da CLT resultaria em 

tratamento discriminatório injusto às pessoas inseridas na relação 
laboral, com inconstitucionalidade por ofensa aos arts. 1o, III; 3o, IV; 

5o, caput e incisos v e x e 7o, caput, todas da Constituição Federal.  

 

Confirma ainda, a tese do doutrinador Maurício Delgado e Gabriela Delgado 

(2017, p. 146):  

O art. 223-G, §1o, incisos I até IV, estabelece tarifação da indenização 
por dano extrapatrimonial, se esquecendo que a Constituição da 

República afasta o critério da tarifação da indenização por dano moral, 

em seu art. 5o, V, ao mencionar, enfaticamente, a noção da 
proporcionalidade. Nesse contexto, a interpretação lógica- racional, 

sistemática e teleológica desses dispositivos legais rejeita a 

absolutização do tarifamento efetuado pela nova lei, considerando a 

tabela ali exposta basicamente como um parâmetro para a xação 
indenizatória pelo Magistrado, mas sem a prevalência sobre a noção 

jurídica advinda do princípio da proporcionalidade-razoabilidade.  

 

Desta forma, o que se averigua é a atual irresignação dos estudiosos e 

aplicadores da lei, em relação a tal dispositivo. Exemplificando tal deslinde, um gerente 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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de empresa, que respectivamente ganha um salário 5 (cinco) vezes mais que o operário, 

quais igualmente sofreram repressões ao seus direitos fundamentais de exercer o projeto 

de vida e vida e relações sociais, devidamente comprovadas em relação as suas cargas 

horárias laborais, após receberem a decisão judiciária não mais recorrível, para o 

pagamento de supostamente a condenação de seus empregadores, de 10 (dez) vezes o 

valor do contrato empregatício em qual decorreu o dano existencial, é justo?.  

A discussão é clara, quanto ao critério utilizado para distinguir o dano do gerente 

e o operário; deveria, ao menos, em um olhar humanista, serem iguais. O cargo mais bem 

remunerado é beneficiado, enquanto o cargo inverso, que sofreu os mesmos danos, é 

desabonado. Daí insta a necessidade de sobreposição do Princípio da Isonomia e da 

igualdade material, a fim de que a igualdade material não ocasione outras lesões.  

  

8 CONCLUSÃO 

 

Após abordados estes pontos, discutidos nesta pesquisa, mesmo que 

superficialmente, considerando que do presente tema desdobram-se inúmeras 

circunstâncias, o que se afere em verdade, é a violação da vida privada do trabalhador. 

Uma vez que, para a caracterização do dano existencial é necessária a frustação da 

realização do planejamento de vida e a relações pessoais do indivíduo, o que se diz, é a 

ofensa aos direitos constitucionais que são garantidos a todos.   

Neste cenário, diante de todo exposto, o que se espera é o reconhecimento 

contundente da inconstitucionalidade de tal dispositivo (223-G) inserido pela Lei 13.467, 

de 13 de julho de 2017. Pois, independentemente do julgamento, por ora, o que se vê é a 

insegurança jurídica para aqueles que necessitam da jurisdição, quando se veem 

prejudicados.  

Parametrizar o dano à sua remuneração salarial não chega nem de longe alcançar 

as verdadeiras diretrizes para indenizações da responsabilidade civil.  

Percebe-se, assim, que embora a intenção do legislador, ao inserir o dispositivo 

223-G, de facilitar a aplicação do direito, estabelecendo margens e parâmetros para 

regular tais condenações, a título de danos extrapatrimoniais, que o reflexo não é 

correspondente às expectativas de proporcionalidade e igualdade material, em especial 
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quando o que se pretende reparar é a dignidade humana. 

Diante de tais considerações, conclui-se que o dano existencial, quando 

caracterizado, no âmbito laboral, quando decorrente da conduta patronal imposta de 

maneira ilícita (em desacordo com a lei), impede o trabalhador de usufruir dos direitos à 

dignidade da pessoa humana e qualidade de vida.  

Diante de tais comprometimentos acerca da saúde do trabalhador, as lesões 

referentes à existência, à moralidade e à dignidade humana, quando incorporadas e 

provadas, são passíveis de dano existencial, observa-se que caracteriza-se como um dano 

imaterial de responsabilidade, ou seja, um dano em virtude da ofensa à moralidade, à 

dignidade da pessoa humana, pois viola os direitos e garantias fundamentais do indivíduo 

- tutelado pela Constituição Federal -, alterando assim, a maneira da pessoa exercer seu 

direito sobre seu corpo, sua autonomia privada.  

Ante tal impossibilidade, tem-se a atuação da responsabilidade civil, pois esta 

busca recuperar um equilíbrio patrimonial e moral, violados. 

O que se verifica, em que pese os incessantes tentames, é que o direito brasileiro 

tem ainda um caminho para percorrer, em busca de deixar de ferir algum direito 

fundamental. 

Frisa-se a importância de que os órgãos responsáveis pela defesa dos direitos dos 

trabalhadores se empreguem, cada vez mais, na defesa dos direitos dos empregados no 

Brasil. Compete aos representantes da Justiça do Trabalho revestir-se da causa e brigar 

por tais. É dever dos órgãos fiscalizadores o papel de vetar as ofensas a esta categoria. 

Aos Professores, responsáveis pela educação das classes, transmitir o conhecimento aos 

futuros e, se possível, aos atuais trabalhadores, acerca dos direitos que lhes são 

constitucionais. Insta a precisão de deixar que os interesses econômicos dos 

empregadores sobreponham o direito da personalidade do empregado. A conscientização 

humanitária, que tais imposições laborais ofendem o direito da dignidade do indivíduo.  

Aquele empregador que vislumbra um país de justiça, todavia, impõe ao seu 

empregado desígnios, responsabilidade e horários quais lhe tiram a paz, a saúde mental, e 

uma qualidade de vida digna. Desta forma, conclui-se este trabalho traz uma visão 

consciente da importância sobre a discussão do tema, bem como a conhecimento genérico 

que todos empregadores e trabalhadores deveriam ter. 
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