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O DANO MORAL APÓS A REFORMA TRABALHISTA 

 

MORAL DAMAGE AFTER LABOR REFORM 

 

Lucas Beckman Moraes Bruno da Silva1 

 

 

RESUMO 

 

Não obstante o avanço do instituto do dano moral ou dano extrapatrimonial no Direto do 

Trabalho no Brasil, tanto na doutrina, como na jurisprudência, com o alargamento dos casos de 

incidência privilegiando a dignidade da pessoa humana, que constitui o fundamento de validade 

do Estado Democrático de Direito, a novel Lei n. 13.467/2017, denominada Reforma 

Trabalhista, veio apresentar um novo posicionamento ou regramento, nesta temática, que será 

analisado alguns de seus artigos no presente estudo. De forma breve, nas próximas linhas, 

tentará lançar luz sobre algumas questões. Para tanto, observar-se-á que em primeiro momento, 

o legislador brasileiro passou a adotar a expressão dano extrapatrimonial em substituição a dano 

moral, da mesma forma que este instituto foi adotado em e denominado em alguns países como 

Portugal, Itália e Alemanha, especialmente por ser de mais amplo espectro, abrangendo 

inclusive o dano estético. 

 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; Dano moral; Extrapatrimonial. Reforma. 

 

ABSTRACT 
 

Notwithstanding the advancement of the moral damage or off-balance-sheet institute in the 

Labor Law in Brazil, both in doctrine and in jurisprudence, with the extension of incidence 

cases privileging the dignity of the human person, which constitutes the validity foundation of 

the Democratic State of Law, the novel Law n. 13,467 / 2017, called Labor Reform, came to 

present a new positioning or regulation, in this theme, which will be analyzed some of its 

articles in the present study. Briefly, in the next few lines, it will try to shed light on some 

issues. To this end, it will be noted that, at first, the Brazilian legislator started to adopt the term 

off-balance-sheet damage in place of moral damage, in the same way that this institute was 

adopted in and named in some countries such as Portugal, Italy and Germany, especially since 

it is of a broader spectrum, including aesthetic damage. 

 

Keywords: Dignity of the human person; Moral damage; Off-balance sheet. Remodeling. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tempo revela que mudanças sociais são inevitáveis e necessárias. E nos últimos anos 

à sociedade brasileira tem passado por diversas transformações, tanto no âmbito social quanto 

no meio jurídico. No ritmo dessas mudanças, o presente estudo traz uma breve análise sobre os 

novos rumos do direito brasileiro, dentre os quais está o Direito Trabalhista, recentemente 

reformado, pela lei 13.467/17 e publicada em 14/07/2017, lei esta, que trouxe algumas 

inovações, que para alguns doutrinadores foram positivas e para outros nem tanto. 

 Dentro das alterações, o legislador substitui a expressão de dano moral pela expressão 

de dano extrapatrimonial, o que promove um entendimento mais amplo da questão, inclusive 

assemelhando-se aos institutos de alguns países como Portugal, Itália e dentre outros, sendo 

que, em tais países, a denominação dada é dano não patrimonial, especialmente por ter uma 

finalidade mais ampla em que abrange, inclusive, o dano estético.  

Diante o exposto, um dos pontos que mais chama a atenção e que o presente estudo 

pretende explanar, e dos quais vem sofrendo duras críticas por parte dos operadores do Direito 

estão inseridos nos artigo 223 e seguintes, em que estes, dispõem sobre quantificação do dano 

extrapatrimonial. Deste modo, com base nos argumentos analisados, a conjectura do estudo 

permitiu estabelecer os seguintes apontamentos e questões que se fazem necessárias abordar, 

ainda que em breves linhas. Como por exemplo; O que estabelece a teoria do dano moral? Quais 

as hipóteses de dano moral mais comum no Brasil? Quais os parâmetros e critérios 

indenizatórios para a justa aplicação do dano moral?  Essa é uma questão muita específica e que 

segundo alguns críticos, se esbarra, no que eles entendem como, inadequação constitucional 

que se manifesta na tarifação do dano extrapatrimonial trabalhista, instituída pelo artigo 223-G 

da CLT. 

A priori o presente artigo, se utilizará da metodologia bibliográfica, recorrerá às 

publicações específicas, como a doutrina e jurisprudências que norteiam o tema em questão. E 

perpassando por uma breve análise histórica sobre o Dano moral no Brasil alcançando as 

presentes reformas, ao qual, trará a luz uma matéria ainda a ser explorada, que poucas vezes se 

discuti, mas que pelas inovações trazidas pela nova lei, tenciona, principalmente, colaborar com 

o debate acadêmico, doutrinário e jurisprudencial quanto à determinação do “Quantum Satis” 



 

                                                          

 

   
 

ou “Quanto Basta”, do dano moral individual, agora dano extrapatrimonial, pelo seu caráter 

subjetivo que conduz a maior dificuldade, com base a experiências anteriores estudadas. 

Apresentar-se-á aos futuros aplicadores do Direito uma reflexão quanto aos critérios a serem 

usados para fixar um determinado valor para reparação da honra e da dignidade, da intimidade, 

vida privada de um ser humano, que a princípio, não tem preço.  

A julgar com o raciocínio afiado de Kant2, só as coisas têm preço. Que segundo o 

mesmo, a pessoa é um ser único, insubstituível, feito à imagem e semelhança de Deus, dotado 

de livre arbítrio, inteligência, racionalidade, constituindo-se em um ser programável pela sua 

própria vontade, força física e mental, e determinação, por isso ainda não terminado porem em 

constante transformação, ou como de acordo Heidegger3 manifesta através de suas palavras, em 

“estado de permanente inacabamento”, daí sua dupla natureza jurídica, um lado material e outro 

imaterial (espiritual) ou extrapatrimonial. 

2 BREVE ANÁLISE HISTÓRICA DO DANO MORAL NO BRASIL 

 

Ao fazer uma breve análise sobre o tema em questão, é possível observar que o Dano 

moral se faz presente nos anais da nossa história desde o Brasil Colônia, o que torna inevitável 

tanto quanto necessário, um breve recuo no tempo e espaço, de modo que se possa almejar, 

minimamente, uma ordem histórica, cronológica e coerente para demonstrar o teor de sua 

importância no ordenamento jurídico.  

Acrescente-se também que tais questões surgiram num momento em que a sociedade 

passa a valorar os direitos personalíssimos de cada indivíduo trazendo não somente a 

problemática dos danos materiais, partindo da premissa que as ofensas materiais começaram a 

extrapolar a esfera material com graves violações a honra, dignidade, intimidade e os direitos 

de personalidade, neste quadro de insatisfação o legislador pátrio passou a reconhecer essas 

situações, como violações aos direitos das vítimas dando amparo jurídico, e como consequência 

o dano moral passou a ter alguns avanços no ordenamento jurídico com possibilidades de 

reparação surgindo o dano extrapatrimonial, implantando o instituto da reparabilidade ao dano 

                                                             
2 KANT. IMMANUEL. Filósofo alemão. (1724-1804) Livro: Na Crítica da Razão Pura, - Veja mais em 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/kant---a-revolucao-copernicana-a-resposta-ao-problema-do 

conhecimento.htm?cmpid=copiaecola. 2019. 
3 HEIDDEGER, Martin. Ser e Tempo. Parte I. Tradução de Márcia de Sá Cavalcanti. Petrópolis: Vozes, 1998. 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/kant---a-revolucao-copernicana-a-resposta-ao-problema-do%20conhecimento.htm?cmpid=copiaecola
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/kant---a-revolucao-copernicana-a-resposta-ao-problema-do%20conhecimento.htm?cmpid=copiaecola


 

                                                          

 

   
 

imaterial. 

Segundo os estudiosos, até aquele presente momento o Brasil era colônia de Portugal, 

na qual tinha soberania de normas para regular as relações sociais chamando de Ordenações do 

Reino, sendo um grupo de normas reguladoras ao direito civil, direito comercial e outros, que 

se aplica na coroa Portuguesa e em suas colônias incluindo o próprio Brasil. E já havia, segundo 

Freitas, CLAUDIA (2009)4, por exemplo, a possibilidade de reparabilidade do dano 

extrapatrimonial sendo considerada a referência histórica no direito brasileiro, como observa a 

autora:  

(...) Talvez uma das mais antigas referências à indenização por dano 

moral, encontrada historicamente no direito brasileiro, está no Título 
XXIII do Livro V das Ordenações do Reino (1603), que previa a 

condenação do homem que dormisse com uma mulher virgem e com 

ela não se casasse, devendo pagar um determinado valor, a título de 

indenização, como um “dote” para o casamento daquela mulher, a ser 
arbitrado pelo julgador em função das posses do homem ou de seu pai: 

(...). FREITAS, Cláudia Regina Bento (2009)  

 

Nesse processo histórico, apenas a partir de 1890, que Manoel Deodoro da Fonseca em 

seu título XI, traz alguns avanços ao dano patrimonial com o Código Penal, como preleciona o 

artigo 316 do Código Penal de 18905, com a seguinte redação: 

 
(...) Art. 316. Si a calumnia for commettida por meio de publicação de 

pamphleto, impresso ou lithographado, distribuido por mais de 15 

pessoas, ou affixado em logar frequentado, contra corporação que 
exerça autoridade publica, ou contra agente ou depositario desta e em 

razão de seu officio: Penas – de prisão cellular por seis mezes a 

dousannos e multa de 500$ a 1:00000$ (...). 
 

O artigo supra, salienta de forma muito clara que a preocupação do Código Penal de 

1890 com o bem imaterial, com a valorização da honra do indivíduo e com sanções gravosas 

para o autor, aplicando a pena de multa e prisão. 

Para muitos doutrinadores, foi o Código Civil de 1916, o percussor do instituto de 

reparação na legislação pátria, tanto pela apresentação da distinção do dano moral, quanto para 

o dano patrimonial, não precisando estar necessariamente sempre ligados, neste sentido, o 

                                                             
4 FREITAS, Cláudia Regina Bento. Encontrado em:www.emerj.rj.gov.br/paginas/trabalhos...2009 
5DECRETO nº 847, de 11 de outubro de 1890. Encontrado em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-

1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html. 



 

                                                          

 

   
 

Código Civil de 1916, o qual trata de maneira exclusiva a reparação ao dano moral. O que 

marca historicamente tal trajeto, pois a partir daí passaria a ser visto de forma autônoma pelas 

leis Brasileiras, separando definitivamente a ligação com o dano patrimonial, passando a ser 

previsto na Constituição Federal de 1988, em virtude de sua proteção aos direitos fundamentais 

dos indivíduos, assegurando em seu texto, uma legal previsão a garantir os direitos individuais 

dos cidadãos brasileiros.  

Desta forma o artigo 5º, incisos V e X, traz a seguinte disposição acerca da 

reparabilidade da lesão a moral.  

Vede: 

(...) 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, assegurando o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação (...). 
 

Deste momento em diante, o Código Civil foi reformulado; dando lugar ao Código Civil 

de 2002, que não deixou de lado o dano extrapatrimonial, ao contrário, fortaleceu ainda mais 

os elementos para fundamentar o pedido de reparação com a expressão “Moral”, trazendo ainda 

mais pujança e exclusividade, valorando o dano moral com o principal objetivo de, segundo os 

autores, de deixar explícito que ao indivíduo que sofrer violações contra a sua moral, a estes, 

serão dado o direito a reparação indenizatória, mesmo já estando contida no texto de lei da 

Constituição Federal de 1988, o artigo 186 do Código Civil de 2002, conforme demonstrado 

abaixo: 

 
(...) 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 (...). 
 

Segundo os autores, fica claro que o ordenamento jurídico Brasileiro, incentiva-se a 

recepção da reparabilidade de dano exclusivamente moral. E como fora observado, o dano 

moral nasceu a partir das lides do dano patrimonial e com premência conseguiu galgar seu 

próprio espaço em nosso ordenamento jurídico vigente, com o principal objetivo, o qual seria 

nada mais do que, o de exaltar a honra, dignidade humana, a intimidade e os direitos a 

personalidade. 



 

                                                          

 

   
 

3 A REFORMA TRABALHISTA E O DANO MORAL 

 

O Dano Moral é caracterizado como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de 

uma pessoa, ou seja, aqueles que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental 

ou física), à sua imagem, como por exemplo, acidente de trabalho, assédio moral/sexual, 

difamação, etc. Ainda que dividindo opiniões, alguns autores entendem que a reforma 

trabalhista foi embasada em cima de um discurso, segundo seus defensores, inovador. 

 

3.1 O DANO MORAL SEGUNDO O ARTIGO 223-B DA CLT 

 

Nos termos do artigo 223-B da CLT, 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”. Todos os que tenham colaborado para a ofensa 

ao bem jurídico tutelado são responsáveis pelo dano extrapatrimonial, na proporção da ação ou 

da omissão.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  

Ainda nos termos da lei, 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. A pessoa jurídica também poderá sofrer dano moral. Dessa 

forma, a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são 

bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Antes da nova Lei Trabalhista, a CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho) não fornecia critérios objetivos para a formulação de 

indenizações pelo dano extrapatrimonial. A indenização, quando devida, poderia ultrapassar 

cem salários mínimos. 

3.2 APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17 

 

De acordo com os estudos, a principal mudança da reforma trabalhista que afeta o 

trabalhador quanto ao dano moral é exatamente quanto à limitação do valor máximo de até  50 

vezes o salário da vítima. Assim, se a vítima recebia salário mínimo de R$ 998,00 x 50 totalizará 

no valor de R$ 49.900,00. 

Segundo a nova legislação, as indenizações serão calculadas com base no salário do 

empregado. Quanto maior a gravidade do caso, maior o número de salários a que apessoa lesada 

terá direito, caso ganhe a ação trabalhista. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será 



 

                                                          

 

   
 

fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos quanto ao salário do trabalhador. 

A reforma criou quatro categorias de ofensas: de natureza leve (até três vezes o último 

salário do ofendido), média (até cinco vezes o último salário), grave (até vinte vezes o último 

salário) e gravíssima (até cinquenta vezes o último salário). O texto legal não determina quais 

os requisitos para caracterizar qual a categoria em que o tipo de ofensa se enquadra, cabendo 

aos juízes analisar e decidir. 

Os juízes analisarão cada caso levando em consideração critérios como a intensidade do 

sofrimento ou da humilhação da vítima; a possibilidade de superação física ou psicológica; os 

reflexos pessoais e sociais; a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; as condições em que 

ocorreu tal ofensa; o grau de culpa do acusado; a situação social e econômica das partes 

envolvidas e o grau de publicidade da ofensa, entre outros. 

3.3 O DANO EXTRAPATRIMONIAL NA REFORMA 

 

Assegurando-se na ideia de uma legislação moderna, criadora de empregos e 

fornecedora de combustível para o crescimento da nação, e tudo isso sem, supostamente, 

provocar qualquer prejuízo ao trabalhador. Foi criado o que conhecemos como “Reforma 

Trabalhista”, introduzida pela lei 13.467/17, publicada em 14/07/2017, e que desde então, ainda 

vem dividindo opiniões e despertando diversas discussões acerca de seus benefícios, e que 

segundo alguns doutrinadores, vêm afrontando alguns dos principais princípios fundamentais 

dentre várias outras falhas constatadas, com grande nível de críticas.  

A primeira começa pelo fato de que sua formulação foi feita em um curto prazo de 

apenas sete meses, o que para alguns estudiosos, é considerado um tempo muito curto diante 

da complexidade das tomada de decisões sérias em cima de um tema tão importante, o que pode 

abrir maus precedentes e ensejar em erros graves e talvez irreparáveis.  

Mas a reforma defendida como uma legítima ação moderna sem qualquer prejuízo aos 

trabalhadores, apresentada como geradora de empregos e com a nobre missão de incentivar o 

crescimento da nação, para muitos, esse discurso não teve a devida participação democrática, 

com um vacatio legis brevíssimo e ainda apontando inúmeras inconstitucionalidades. 

Neste contexto de modificações normativas, o legislador brasileiro, segundo 



 

                                                          

 

   
 

Dallegrave6 Neto, José Affonso (2014), “passou adotar a expressão de dano extrapatrimonial 

em substituição de dano moral com um sentido de entendimento mais amplo incluindo-se até 

mesmo o dano estético, e com a inclusão no texto de lei com o” Título II-A – Do “Dano 

Extrapatrimonial”. Vindo apresentar um novo regramento com os artigos 223-A ao 223-G, 

revisto pela Medida Provisória n.808, de 14/11/17. 

Uma forma que a reforma encontrou de pôr balizas legais para as indenizações, que 

decorra da relação de trabalho de danos extrapatrimoniais, conforme o seguinte texto de lei: 

 
(...) “Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza 

extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os 

dispositivos deste Título.” Antes a lei que disciplinava a 

regulamentação legal acerca do dano extrapatrimonial, era o Código 
Civil através do artigo 186 e 187(...). 

 

(...) “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.” (...) 

 

(...) “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (...) 

 

 Analisando os dispositivos supracitados civilistas, demonstra que há uma definição 

mais ampla acerca do ato ilícito, por quem violasse ou causasse dano a outro indivíduo, de 

modo que o legislador fecha as possibilidades e vai restringindo com os artigos 223-A ao 223-

G, como “numerus clausus, (rol taxativo, fechado, encarcerado) e não numerus apertus” (rol 

exemplificativo, aberto, ilimitado), como deveria ser, haja vista a dinâmica da sociedade 

moderna. 

(...) 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 etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, a imagem, 
a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, a orientação 

sexual, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente 

tutelados inerentes à pessoa natural (...).”. 

 

                                                             
6 DALLEGRAVE Neto, Jose Affonso; Gunther, Luiz Eduardo, Direito do Trabalho - Reflexões Atuais 4 Ed.São 

Paulo: Saraiva 2016, pp.344-373. 

 



 

                                                          

 

   
 

Diante dos artigos acima expostos, de forma clara, é possível constatar no artigo 223-B 

restrição do entendimento literal com finalidade de limitar, no tocante que expressa a 

exclusividade somente dos titulares a reparação, não condizendo com a realidade e levando a 

um retrocesso social na sociedade moderna, dificultando a possibilidade dos danos indiretos ou 

ricochete por exemplo, que vem a ser a consequência do dano causado a outrem repercutindo a 

uma terceira pessoa lhe causando danos. Já no artigo 223-C muitos direitos da personalidade 

foram incluídos entre eles, a etnia, a idade e a nacionalidade ao texto original, por meio da 

Medida Provisória n.808/17, mas de acordo com SANTOS (2016)7, a sua grande novidade e 

importante foi a modificação da expressão de “pessoa física” para “pessoa natural”. E para 

obedecer aos preceitos da Sumula n.227 do Superior Tribunal de Justiça, que contém a seguinte 

redação “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a lei da reforma trabalhista inseriu o artigo 

223-D. Vejamos: 

 

(...) “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 (...).” 

 

O artigo mencionado acima, claramente reconhece que a pessoa jurídica também é 

passível de dano extrapatrimonial, porém, somente pode ser afetada de forma objetiva, 

constituindo uma abstração já que a empresa não é dotada de corpo físico. Com tudo: 

 

(...) “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” (...). 

 

Acerca da responsabilização solidaria ou subsidiaria, relatada no artigo acima, a 

previsão se dar com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de forma 

equitativa com proporções entre os coautores da lesão, por outro lado, a solidariedade não se 

presume origina-se de lei ou contrato. 

 

(...) “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 

                                                             
7 Autor: SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dano moral na dispensa do empregado. 5ª. edição. SP: Editora Ltr, 

2016, p. 268-269. 



 

                                                          

 

   
 

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” (...). 
 

Analisando os artigos retro mencionados, constata-se o acolhimento a Sumula n. 37 do 

STJ que dispõem os seguintes termos. 

 
(...) “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 
oriundos do mesmo fato” (...). (Doc. LEGJUR 103.3262.5008.6100) 

 

Desta forma, entende-se que poderá ocorrer cumulação dos danos emergentes e lucros 

cessantes, com o dano extrapatrimonial podendo ser também em decorrência de dano moral ou 

dano estético, vindo do mesmo dano lesivo.  

Destarte exigir-se-á por parte do magistrado a separação e análise de cada caso, 

determinando-se valores oriundos de indenização ou reparação e por possuir natureza jurídica 

diversa, ao que tudo indica o magistrado não poderá interferir na avaliação do dano patrimonial 

com o dano moral ensejando por si só a cumulação dos pedidos. 

4 A MP 808/17 FRENTE À TARIFAÇÃO DE INDENIZAÇÕES DECORRENTE DO 

DANO MORAL 

 

A reforma Trabalhista, com todas suas novidades, chegou a um ponto que gerou bastante 

preocupação pelas afrontas a Constituição Federal.  segundo a magistrada, SEVERO, Valdete 

Souto (2017)8, com a prolatada modernização trabalhista, a dignidade humana passou a ser 

mensurada e violada, com a Medida Provisória (MP) 8089, publicada em edição especial do 

Diário Oficial da União, em 14 de novembro de 2017. Cabendo aqui frisar, que esta mesma 

emenda, perdeu a sua validade pouco tempo depois no mesmo ano, onde a mesma questão se 

repetia, restando evidenciado, segunda a magistrada, os seguintes pontos:  

 

(...) a) o projeto de lei da “reforma” trabalhista não foi elaborado com o 
mínimo cuidado técnico, não foi embasado em estudos, avaliações, 

pesquisas e projeções; não foi fruto de reivindicação popular; e não foi 

                                                             
8 SEVERO, Valdete Souto: Doutora em Direito do Trabalho pela USP/SP e Juíza do trabalho no Tribunal Regional 

do Trabalho da Quarta Região. 
9 Tirado do site; https://www.conjur.com.br/2018-abr-27/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-medida-

provisoria-808-seguranca-juridica. 



 

                                                          

 

   
 

precedido de com os setores diretamente interessados; b) a lei que 

resultou do projeto é, por isso, confusa, contraditória e não confiável 
mesmo para os empregadores que a pretendam aplicar buscando melhor 

eficiência produtiva ou, simplesmente, para obterem maior margem de 

lucro; c) o resultado das alterações legislativas revela ausência de 

compreensão do alcance jurídico do que foi escrito e despreocupação 
gramatical ou mesmo com a lógica; d) a lei foi impulsionada por prática 

não democrática, tanto que se tenta, agora, pela mesma lógica, por meio 

de Medida Provisória, impor mudanças na lei; e) há soberba na 
elaboração da lei, tal como agora, na edição da MP, também elaborada 

em desprezo à ordem constitucional; f) a soberba dos patrocinadores da 

lei foi ao ponto de manterem reféns as instituições responsáveis pela 

elaboração das leis brasileiras, a Presidência da República, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal, sendo que tais instituições, para 

levarem adiante, de forma acelerada, a agenda do capital financeiro 

internacional, estão descumprindo, extrapolando ou terceirizando as 
suas funções; g) a pressão para o advento de uma MP com tamanha 

abrangência explicita a inconformidade com relação à resistência 

constitucional anunciada no seio do Poder Judiciário trabalhista, que 
demonstrou sua indisposição para ceder aos comandos do poder 

econômico. SEVERO, Valdete Souto (2017) (...). 
 

Para alguns juristas a lei não pode impor limitação ao Judiciário para a fixação de 

indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição. Haja vista, 

que em seu texto original, a lei 13.467/17 prevê que a indenização decorrente de um mesmo 

dano moral teria valor diferente em razão do salário de cada ofendido, violando o princípio 

constitucional da isonomia. Isso porque a indenização decorrente de um mesmo dano moral a 

um servente ou ao diretor da mesma empresa não seria a mesma.  E com a redação (da MP 

808/17), a ofensa ao princípio da isonomia aparentemente, foi afastada e a base de cálculo 

passou a ser o valor do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

implicando em aumento significativo do valor das indenizações aos trabalhadores de menor 

renda. 

Uma tentativa explicita da separação de nível dos trabalhadores, analisados pelo seu 

poder econômico e distinguindo-o da seguinte forma: Quem tinha um poder aquisitivo menor, 

teria seu dano taxado de acordo com o seu poder econômico, ou seja, baixo, sendo verificado 

seu salário como parâmetro para indenização. E da mesma forma, analisar-se-ia o indivíduo de 

alto poder econômico. 

 Como analisado, o princípio da dignidade humana, é explicitamente violado a partir do 

momento em que estabelece uma valoração na dignidade do indivíduo, através de tabelamento 



 

                                                          

 

   
 

e mensurações de preços a serem pagos pelo dano causado por outrem.  

Neste ritmo, viola-se não só o princípio da isonomia, que protege a igualdade social e o 

tratamento justo entre os indivíduos, como também afronta-se diretamente o artigo 5º da 

Constituição Federal que assegura que todos são iguais perante a lei, não condizendo com a 

realidade, razoabilidade e necessidades da sociedade, podendo gerar situações embaraçosas e 

sérios danos e divergências, existindo diversos casos que não tem como avaliar de forma 

taxativa e que o texto da reforma não prevê.  

5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA FRENTE À TARIFAÇÃO 

  

Partindo dessa premissa vimos às consequências da formulação precoce da lei 13.467/17 

que ao cometer erros escandalosos, levou a ser questionada e diante da enorme repercussão, em 

específico ao artigo 223-G, com o estabelecimento da tarifação, com a firme atuação do 

Ministério Público do Trabalho, acabou por fazer o governo retroceder.  

5.1 SOBRE A TARIFAÇÃO 

 

A Medida Provisória n. 808 de 14 de Novembro de 2017, ainda tentou manter a 

tarifação, mas com intuito de amainar a gravidade, a alteração foi feita na base de cálculo 

estabelecendo não mais o salário como parâmetro indenizatório, fixando que o dano moral 

deveria ser feito de acordo com o teto máximo até cinquenta vezes do Regime Geral de 

Previdência, a depender da natureza do dano continua a classificação, de leve, media, grave e 

gravíssima. Uma ideia oriunda das leis de transito.  

Destarte o texto de lei com modificação da MP n.808/17 no artigo 223-G da lei 

13.467/17, foi redigido da seguinte forma: 

 

(...) “§ 1º Ao julgar procedente o pedido, o juízo fixará a reparação a ser 
paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, 

vedada a acumulação: 

I – para ofensa de natureza leve – até três vezes o valor do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

II – para ofensa de natureza média – até cinco vezes o valor do limite 

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

III – para ofensa de natureza grave – até vinte vezes o valor do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; ou 

IV – para ofensa de natureza gravíssima – até cinquenta vezes o valor 

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 



 

                                                          

 

   
 

Social. 

§ 3º Na reincidência de quaisquer das partes, o juízo poderá elevar ao 
dobro o valor da indenização. 

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, a reincidência ocorrerá se ofensa 

idêntica ocorrer no prazo de até dois anos, contado do trânsito em 

julgado da decisão condenatória. 
§ 5º Os parâmetros estabelecidos no § 1º não se aplicam aos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de morte”(...) 

 

A MP n.808/17, de certo modo, objetivava trazer uma parametrização mais justa e um 

patamar com o intuito de respeitar os princípios fundamentais, com uma base de cálculo mais 

justa e equitativa, acrescentando mais algumas novidades interessantes. O § 2o do texto de lei, 

por exemplo, foi mantido, aplicando-se a indenização fixada no salário contratual do ofensor 

quando o ofendido é o empregador. Já no § 3º e § 4º, estabeleceu-se que no caso de reincidência 

ao dano causado por outrem o valor poderia ser dobrado, estabelecendo ainda uma espécie de 

moratória para a reincidência, apurando em um prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado. 

E ainda houve uma tentativa frustrada de atender o clamor social, incluindo um 5º 

parágrafo, em que acolhe a hipótese do óbito do trabalhador por ser considerado a pior da 

hipótese que o dano pode ser causado a alguém; haja vista que neste caso, não há como se 

mensurar a ofensa que pode ser causada ao espírito humano, quando se trata da dor da perda de 

um ente querido. Não se submetendo ao § 1º, o legislador nesta premissa, valora e 

acertadamente, eleva o dano para análise de caso em caso especificamente, mostrando a 

importância e relevância a esse fato de maneira devida, retirando do rol de tarifações e 

remetendo ao livre arbítrio do magistrado, com a fixação da quantia devida. 

 Destarte, é importante ressaltar, que essas mudanças foram feitas por meio de uma 

medida provisória, que em conformidade com o artigo 62 da Constituição Federal, deve primar 

pelos requisitos de urgência e relevância, quando na realidade o principal alvo nesse caso foi o 

de corrigir e adequar às incompatibilidades e discrepâncias da lei 13.467/17.  

Contudo, o prazo constitucional para votação da Medida Provisória 808/17 acabou por 

se esgotar e não logrou êxito nem foi submetida ao exame dos deputados federais e senadores, 

o que acarretou a perda de sua eficácia. E segundo a opinião de MANUS, Teixeira, Paulo. 

(2018)10 “A medida provisória, que poderia ser um instrumento para auxiliar na melhor 

                                                             
10 MANUS, Teixeira, Pedro Paulo; É ministro aposentado do TST, professor e diretor da Faculdade de Direito da 

PUC-SP. 



 

                                                          

 

   
 

compreensão e assimilação pela sociedade das mudanças trazidas, afinal não cumpriu sua 

função.” E acresce ainda: “Perdemos uma boa oportunidade de atualizar a legislação do trabalho 

e regulamentar vários temas de forma contemporânea e eficiente para empregados e 

empregadores.11”  

Com tudo, Superior Tribunal de Justiça, fixou um método bifásico para o cálculo do 

dano moral. Na primeira arbitra-se o valor básico de indenização, considerando os interesses 

tutelados e precedentes judiciais. Já na segunda fase, fixa-se a indenização em definitivo 

ajustando o valor básico às circunstâncias do caso (Recurso Especial 1.152.541/RS). No qual 

caminha para um só sentido, o de eliminar o dano moral tarifado, bem como eliminar a 

possibilidade de arbitrar um valor dissonante do caso concreto que pode, muitas vezes, ensejar 

o enriquecimento sem causa e/ou proteção deficiente. Deste modo, caso concreto deverá ser 

respeitado acima de tudo, para tutela de maneira eficiente o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

5.2 SOBRE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana, não apenas encontra fundamentos na carta magna em 

seu artigo 1º,12 como tem íntima relação com o dano moral nas relações de trabalho, como no 

inciso III, por exemplo, e valores sociais no inciso IV, que tem como propósito reduzir as 

desigualdades sociais, in verbis: 

 

(...) CF Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de Direito e tem 

como fundamentos(...). (...) III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da iniciativa;(...) 

 

 A Constituição Federal deve ser usada como caminho de proteção do povo Brasileiro e 

devendo chegar dentro dos muros das empresas, dentro das fábricas, dos comércios, alcançando 

as relações de trabalho em geral.  

O texto constitucional no seu Art. 3º aduz que “são fundamentos da República 

                                                             
11Tirado do site: https://www.conjur.com.br/2018-abr-27/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-medida-

provisoria-808-seguranca-juridica#author. 
12Constituição da República Federativa do Brasil 1988. 

https://tecjailson.jusbrasil.com.br/artigos/342012653/responsabilidade-civil-no-direito-do-trabalho 



 

                                                          

 

   
 

Federativa do Brasil: uma sociedade livre, justa e solidária, o bem estar de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

De forma que tudo aquilo que se opõem ou afronta o princípio da dignidade humana no 

tocante a honra, a vida privada e aos direitos personalíssimos, que são valores e princípios 

imensuráveis não existe parametrização, quando bem apreciados, pelo seu cunho de 

inviolabilidade sendo o princípio da dignidade humana o primeiro e mais importante a ser 

preservado, do qual todo o ordenamento jurídico é regido. 

E baseando-se desta clara forma que não deverá haver indenizações escandalosas que 

gerarem o chamado, enriquecimento sem causa, usando disso para por como base, no texto de 

lei e afastando o princípio da dignidade humana, havendo várias situações que a parametrização 

não irá cobrir, como por exemplo, os danos reflexos, situação causada a um terceiro; como o 

caso da impotência sexual, causada por um acidente de trabalho ou a impotência até do próprio 

reclamante. A vida íntima do indivíduo de alto poder econômico valerá mais do que outrem de 

menor poder econômico? Não é preciso ir muito além, nesse obstante, verifica-se as falhas 

vindas do legislador pátrio na redação do texto de lei. 

 

6 A VALORAÇÃO DA DOR E DA PERDA 
 

Quantificar o dano moral é o ponto que mais tem entrado em discursão e que vem 

sofrendo duras críticas por parte dos operadores do Direito.  Dentro do tema reforma 

Trabalhista, está inserido no artigo 223 e seguinte, da lei 13.467/2017, que dispõe sobre 

quantificação do dano extrapatrimonial. A questão a ser respondida é: Quais os parâmetros e 

critérios indenizatórios para a justa aplicação do dano moral? De acordo bom DELGADO, 

Rodrigo ( 2011)13: 

(...) O dano moral é o prejuízo que a pessoa sofre em sua honra, 
intimidade, privacidade, imagem e sentimentos íntimos. Essa 

lesão ocorre frequentemente em decorrência de palavras, gestos 

ou atitudes que acabam por ferir as emoções da pessoa lesada. 
DELGADO, Rodrigo (2011) (...)  

 

O dano moral trabalhista segue a mesma linha de pensamento, a diferença é que o 

mesmo ocorre dentro do ambiente de trabalho e em decorrência de um contrato de trabalho. 

                                                             
13 DELGADO, Rodrigo Mendes; O Valor do Dano Moral-Como Chegar Até Ele. 3.ed. Ed. JH Mizuno,p.65. 2011. 



 

                                                          

 

   
 

Nesse sentido, o juslaborista NASCIMENTO, Amauri Mascaro. (2005) 14, traz a 

seguinte observação: “Dano moral, que é o efeito da agressão moral, do assédio moral e do 

assédio sexual, é um só e mesmo conceito, no direito civil e no direito do trabalho, não existindo 

um conceito de dano moral trabalhista, que assim, vai buscar no direito civil os elementos da 

sua caracterização. A relação de emprego é uma situação em que o dano moral pode ter, 

efetivamente, não apenas repercussões na vida profissional do empregado como também, e não 

é de afastar, no conceito da empresa, sendo grave a infundada acusação que denigre a dignidade 

do empregado e a difamação do empregador pelo empregado, chegando a criar dificuldades 

para a sua atividade econômica”. 

A tentativa do legislador com a reforma, pela lei já citada, e aqui o presente estudo, leva 

em consideração apenas o que tem relação com as modificações que tangem à reparação dos 

danos extrapatrimoniais restritos a regulamentação do número de normas que regulamentam os 

danos sofridos pelos empregados na relação de emprego e no ambiente de trabalho, é se essa 

pretensão realmente foi o melhor caminho para a regulamentação do ressarcimento dos danos 

extrapatrimoniais sofridos pelo trabalhador em decorrência da relação de emprego. O que de 

fato foi causa de contendas. 

A discursão acerca do tema, as inúmeras críticas que surgiram por parte não só dos 

advogados; mas também dos magistrados, ministros de tribunais superiores e desembargadores, 

todos atuantes na justiça do trabalho e que afirmam a não aplicabilidade integral da norma15 a 

começar pelo fato de que foi considerada inconstitucional a nova reforma. Inclusive, cabe 

ressaltar, que o Brasil está na lista dos 24 casos mais graves que OIT investigará por violação a 

normas internacionais do trabalho16. 

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) na 2ª Jornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho, já noticiada, ocorrida nos dias 9 e 10 de outubro de 

2017 aprovou enunciados, cuja finalidade é nortear os magistrados do trabalho na aplicação das 

novas normas criadas com a reforma. Estes enunciados foram publicados em 19 de outubro de 

                                                             
14 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 20.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. 
p.476. 
15 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-out-09/juizes-ministros-discutem-nao-aplicar-reforma-

trabalhista. Acesso em 29 out. 2017. 
16 Notícia tirada do site: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26543-reforma-trabalhista-brasil-esta-na-

lista-dos-24-casos-mais-graves-que-oit-investigara-por-violacao-a-normas-internacionais-do-trabalho 



 

                                                          

 

   
 

2017. Dentre os enunciados houve um que trata especificamente sobre a reforma trabalhista. 

Segue trechos da mesma:  

 
(...) “A Lei nº 13.467/17 tramitou em tempo recorde, não se 

submeteu à comissão relativa à ordem fiscal, apesar de 

extinguir o chamado “imposto sindical”, iniciou com 11 artigos, 
que propunham uma reformulação na Lei n. 6.019/16 (trabalho 

temporário).” O relatório apresentado em 12/04/17 tem 132 

páginas (850 emendas), e altera mais de 200 dispositivos na 
CLT (...).  

 

Observa-se ainda a seguinte questão: 

 
(...) Aprovado em regime de urgência, seguiu para o Senado, 
em que novo relatório foi feito, apontando várias 

inconstitucionalidades em relação às quais não foram aceitas 

emendas, apenas para que não retornasse à Câmara. O 

Presidente prometeu vetos, que não foram feitos. O contexto 
político é de Estado de exceção, as votações foram feitas a 

portas fechadas (...). É, então, forçoso concluir que a Lei 

13.467/17 não poderá ser aplicada. “Ao contrário, deverá ser 
completamente rejeitada, expulsa - formal e materialmente - do 

ambiente jurídico do Direito do Trabalho, como uma célula 

cancerígena que se não for neutralizada e extirpada o quanto 
antes, poderá provocar a morte do corpo que habita” (...). 

 

O que fica claro, de acordo com os estudiosos, é que a reforma trabalhista ao que tange 

as questões de danos morais, antes de tudo, põem em cheque à criação de distinção entre seres 

humanos, ao qual confere tratamentos distintos aos trabalhadores em comparação com os 

demais cidadãos sendo nítida a violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CR/88) e à 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88).  

Termos estes, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou pela 

impossibilidade de tarifação do dano moral, entendendo como inconstitucionais, os parâmetros 

adotados para quantificação dos danos morais, ao fundamento de que o art. 5º da CFRB/88, V 

e X, assegura a indenização por dano moral e por dano material, pela inconstitucionalidade dos 

parâmetros fixados para apuração de valores, pois a indenização decorrente deve ser a mais 

ampla possível, sem sujeições a limites pré-estabelecidos, e ainda, sob a luz da razoabilidade, 

evitando promoção ao enriquecimento ilícito, deverão ser interpretadas de forma lógico-

racional, sistemática e teleológica do texto celetista em consonância com o ordenamento 

jurídico, à luz da Constituição Federal de 1988 e dos Tratados e Convenções Internacionais dos 



 

                                                          

 

   
 

quais o Brasil é signatário, notadamente, os da OIT, a Organização Internacional do Trabalho.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente estudo, foi possível adentrar em questões que não somente trata 

sobre as dificuldades de se lidar com o novo, como também explorar as percepções tanto da 

sociedade, quanto dos profissionais do direito e seu magistrado em relação às suas formas de 

tratar a reforma proposta.  

Ao que tange o tema em questão analisado, que surgiu como uma dessas formas, e muito 

embora, ainda haja muitos requisitos a serem analisados à luz da legislação, tanto para o seu 

aprimoramento como para a sua efetivação. É possível observar que foram apresentadas 

algumas das condições necessárias para que as normas sirvam como um instrumento de 

regularização claro e eficaz, atingindo o fim previsto inicialmente pela própria norma, qual seja: 

a proteção da honra, da dignidade, da intimidade e vida privada de um indivíduo que não tem 

preço.  

E conforme aludido, parafraseando Kant, que só as coisas são monetizadas, pois a 

pessoa é um ser único, insubstituível, feito à imagem e semelhança de Deus, daí sua dupla 

natureza ou duplo patrimônio, um de índole material e outro imaterial ou extrapatrimonial. Foi 

possível aferir, por exemplo, que a prática o quantum indenizatório, fica nas mãos do 

magistrado, relevando a consideração social da vítima, sua situação econômica e a gravidade 

do dano assim como é possível afirmar que tanto o dano moral individual, como o dano moral 

coletivo ou transindividual (metaindividual) foram albergados, de forma definitiva, no 

ordenamento jurídico brasileiro, de forma de frente ao ilícito, ou abusividade, estando 

preenchidos os seus elementos caracterizadores, o que regerá será o juízo de ponderação, e não 

apenas de subsunção ou enquadramento do fato à norma, em geral a regra será pela procedência 

da justa e devida reparação. 

Diante disto, ocorrendo uma afronta a esta especial natureza do ser humano, que em 

regra deveria ser inviolável, seja por ato ilícito ou abusivo por outrem, a reparação se faz 

necessária. Havendo a provocação do judiciário neste sentido, não será permitido ao julgador 

deixar de se pronunciar a respeito (princípio do non liquet), na fixação da justa reparação e 

defesa. 



 

                                                          

 

   
 

Por conseguinte, é neste sentido que em nome dos mais caros princípios da Constituição 

Federal de 1988, dos quais se encontram, a isonomia, a segurança jurídica, bem como a 

previsibilidade das decisões judiciais, de modo a se evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias e considerar necessário estabelecer critérios claros, de modo a parametrizar os 

valores das reparações por dano extra patrimonial, além de acreditar e deixar o livre arbítrio do 

magistrado, para que, dentro de seu juízo de ponderação, fixe a justa e devida indenização ao 

caso concreto que se lhe apresente preservando a dignidade da pessoa humana. 

Conclui-se, contudo que, diante da complexidade do tema ora estudado, aspira-se ainda, 

que novas leis sejam elaboradas e espera-se que com a reforma, os operadores do direito 

comprometam-se mais, se abra a essa nova proposta do judiciário se especializando, para que, 

se necessário, dispositivos sejam alterados, admitindo um procedimento de maior alcance à 

sociedade e principalmente ao trabalhador brasileiro. 
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