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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade demonstrar a alteração trazida pela Reforma 
Trabalhista sobre a limitação dos valores à título de dano moral na Justiça do Trabalho, 
apresentando, para tanto, os Princípios do Direito do Trabalho que tem por escopo 
garantir ao trabalhador seus direitos, haja vista que o empregado esta suscetível de sofrer 
lesão ao seu direito. Para que haja reparação pelo dano sofrido, especificamente o dano 
moral hoje, de acordo com nosso ordenamento jurídico, o dano moral deveria ser fixado 
de acordo com critérios da gravidade do dano, mas limitado em até 50 (cinquenta) vezes 
o último salário contratual do empregado. Antes da Reforma Trabalhista os valores de 
indenização recebidos pelos trabalhadores não decorriam de nenhum critério de limitação 
do valor, sendo analisado pelo magistrado considerando o trinômio: caráter 
compensatório para a vítima; o caráter punitivo para o causador do dano e o caráter 
exemplar para a sociedade como um todo. Diante disso, temos a inconstitucionalidade da 
reforma trabalhista que limita a fixação do valor de indenização por dano 
extrapatrimonial, ferindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 
princípio da isonomia, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem. 
 
Palavras- Chave: Reforma Trabalhista, Dano Moral, Limitação; Inconstitucionalidade 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to demonstrate the alteration brought about by the Labor 
Reform on the limitation of values as moral damages in the Labor Court, thus presenting 
the Principles of Labor Law, whose purpose is to guarantee the worker his rights, since 
the employee is liable to suffer damage to his right. In order to be compensated for the 
damage suffered, specifically moral damages, today, according to our legal system, moral 
damages should be fixed according to criteria of the severity of the damage, but limited 
to 50 (fifty) times the last contractual salary of the employee. Prior to the Labor Reform 
the indemnity values received by the workers did not derive from any criterion of 
limitation of value, being analyzed by the magistrate considering the trinomial: 
compensatory character for the victim; the punitive character for the cause of the damage 
and the exemplary character for the society as a whole. In view of this, we have the 
unconstitutionality of the labor reform that limits the value of compensation for extra-
patrimonial damages, violating the constitutional principles of the dignity of the human 
person, the principle of isonomy, as well as the inviolability of intimacy, private life, 
honor and Image. 
 
Keywords: Labor Reform, Moral Damage, Limitation; Unconstitutionality 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho abordará a questão dos valores de indenização por dano moral na 

Justiça do Trabalho, tendo em vista a introdução da Lei n° 13.467/17, no ordenamento 

jurídico brasileiro, vigente desde 11/11/2017, que limitou os valores de indenizações a 

serem recebidas pelos empregados a título de dano moral. 

Até a reforma trabalhista, ocorrida em 11 de novembro de 2017, os casos de 

indenização por danos morais que envolvessem relação de trabalho não sofriam restrições 

em relação aos valores a serem fixados pelo Juiz trabalhista. Os valores de indenização 

recebidos pelos trabalhadores não decorriam de nenhum critério de limitação do valor, 

sendo analisado pelo juiz do trabalho, considerando o trinômio: caráter compensatório 

para a vítima/o caráter punitivo para o causador do dano e/caráter exemplar para a 

sociedade como um todo. (Melo, 2004). 

O tema foi escolhido em razão da necessidade de maior compreensão de como 

vem sendo tratado o valor da reparação dos danos extrapatrimonial, especificamente o 

dano moral, na relação trabalhista, uma vez que os valores do dano a serem indenizados 

são limitados a 50 vezes o salário do empregado, sem considerar o critério da gravidade 

do dano sofrido, como se o sofrimento humano pudesse ser fixado em valores.  

Os objetivos do presente é apresentar os princípios constitucionais e trabalhistas 

que norteiam as relações de trabalho, bem com as alterações na legislação trabalhista após 

a reforma ocorrida em 11 de novembro de 2017, principalmente no tocante a fixação de 

valores à título de dano moral. Por fim, verificar a inconstitucionalidade da limitação dos 

valores a serem pagos a título de indenização por danos morais na Justiça do Trabalho 

após a reforma trabalhista. 

A pesquisa será de natureza qualitativa em fontes secundárias e terciárias com 

pesquisas bibliográficas, artigos e jurisprudências. 

No primeiro Capítulo apresentará os Princípios norteadores do Direito no 

Trabalho: o Princípio da Proteção, Princípio do in dúbio pró operário, Princípio da Norma 

Mais Favorável, Princípio da Condição Mais Benéfica, Princípio da Irrenunciabilidade 

dos Direitos Trabalhistas e Princípio da Primazia da Realidade, uma vez que, estes 

princípios buscam a proteção do trabalhador na relação trabalhista, bem como necessários 

para a compreensão e entendimento das violações dos princípios frente à limitação 

imposta pela reforma trabalhista acerca do dano extrapatrimonial. 
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O segundo Capítulo apresentará o conceito de dano moral, a sua evolução 

histórica e discussão sobre a sua implementação na Justiça do Trabalho, considerando 

que até antes da Emenda Constitucional n° 45/2004, as discussões sobre dano moral 

sofridos pelo empregado eram de competência da Justiça Comum Estadual. 

Por derradeiro, o terceiro Capítulo abordará a alteração trazida pela Reforma 

Trabalhista sobre a limitação de valores a título de dano moral na Justiça do Trabalho, 

apresentando as inconstitucionalidades e ilegalidades que essa restrição promove para o 

empregado, na busca da reparação de seus direitos. 

Até a reforma trabalhista, ocorrida em 11 de novembro de 2017, os casos de 

indenização por danos morais que envolvessem relação de trabalho não sofriam restrições 

em relação aos valores a serem fixados pelo Juiz trabalhista. Os valores de indenização 

recebidos pelos trabalhadores não decorriam de nenhum critério de limitação do valor, 

sendo analisado pelo juiz do trabalho, considerando o trinômio: caráter compensatório 

para a vítima/o caráter punitivo para o causador do dano e/caráter exemplar para a 

sociedade como um todo. (Melo, 2004). 

Contudo, após a reforma trabalhista o juiz analisará a gravidade do dano moral 

causado, estando limitado na fixação de até 50 vezes o salário do empregado, conforme 

preleciona o Art. 223-G, § 1º, IV, da CLT. 

Neste sentido, será defendida a inconstitucionalidade da nova lei que versa sobre 

a limitação dos valores de indenização por dano moral em contrapartida aos princípios 

constitucionais e trabalhistas apresentados. 
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1 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 

  

Os princípios são a base para qualquer ordenamento jurídico, sendo essencial, uma 

vez que, é a ferramenta orientadora para a criação, modificação e extinção das regras 

jurídicas. Igualmente, na visão de Luciano Martinez cada sistema normativo é 

caracterizado por um conjunto próprio de regras e princípios. No direito do trabalho, até 

mesmo em função de sua construção histórica, os princípios ocupam espaço central, 

informando uma lógica protecionista. Partindo dessa ideia, e de que a principiologia do 

direito laboral protege o trabalhador contra suas próprias fraquezas. (MARTINEZ, p 166) 

Assim, como uma forma de definição e conceituação do que são os Princípios para 

o Direito do Trabalho, tem-se Rodriguez (2000, p. 19)  
Os princípios do Direito do Trabalho constituem o fundamento do 
ordenamento jurídico do trabalho. Assim sendo não pode haver 
contradição entre ele e os preceitos legais. Estão acima do direito 
positivo, enquanto lhe servem de inspiração, mas não podem tornar-se 
independente dele. Existe uma mútua influência entre as normas 
vigentes e os princípios informadores, já que a implicação é recíproca. 
Com efeito, ainda que os princípios inspirem, informem, elaborem o 
conteúdo do direito positivo, estão, de certo modo, condicionados por 
este. Em verdade, correspondem a uma concepção do direito laboral. 
Princípios e preceitos positivos devem pertencer à mesma concepção. 

 
Evidente que, o Direito trabalhista é composto pelo conjunto de normas e 

princípios, o que torna imprescindível a diferenciação desses preceitos, a fim de que não 

pairem dúvidas acerca disto. Por isso, segundo Romar (2017, p. 61-62), vejamos:  
 
As principais diferenças entre ambos são: a) somente os princípios 
exercem um papel constitutivo da ordem jurídica; b) as normas são 
interpretadas segundo o método de interpretação jurídica, enquanto a 
interpretação dos princípios se dá não pelo exame da linguagem, mas, 
sim, em função dos valores que os compõem; c) às normas se obedece 
aos princípios se adere; d) as normas determinam o que devemos e o 
que não devemos fazer o que podemos ou não podemos fazer nas 
situações nelas previstas, enquanto os princípios fornecem critérios que 
permitem tomar-se posição diante de situações a priori indeterminadas, 
quando se concretizam; e) as normas podem ser aplicadas mecânica e 
passivamente, enquanto em relação aos princípios isso é inconcebível, 
pois são aplicados a partir da ponderação.  
 
 

Deste modo, os princípios servem como preceitos orientadores para aplicação das 

normas, enquanto que as normas se limitam a imposição de obrigações e deveres. 

Igualmente, Martinez (2016, p.161), destaca: 
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Antes de oferecer distinções, cabe destacar que os princípios e as 
regressões espécies do gênero “norma jurídica”. Ambos, portanto, 
desde que positivados (explícita ou implicitamente), têm força 
normativa. Os princípios prescrevem diretrizes, produzindo verdadeiros 
mandados de otimização que, em última análise, visam a 
potencializarão da própria justiça. Por serem dotados de estrutura 
valorativa, os princípios reclamam uma conduta racional e criativa do 
intérprete para sua aplicação. 

 
 
No mais, evidente que, os princípios e as normas possuem diferenças no âmbito 

jurídico, bem como que os princípios são norteadores para aplicação das normas 

trabalhista, tornando ele uma ferramenta fundamental. 

1.1 Princípio da Proteção 

Esse princípio é de suma importância para o direito trabalhista, porque nele, o 

empregado é tratado como parte hipossuficientes/vulnerável, nas relações trabalhistas, 

obviamente porque, o empregado está subordinado ao empregador, e em busca de 

igualdade na relação trabalhista, surgiu o princípio da proteção, a fim de assegurar os 

direitos e garantias em favor do empregado. Nessa linha, pontua Delgado (2015) 
 
Há que se destacar ainda, em relação às relações entre empregado e 
empregador, que, contemporaneamente, as mesmas são vistas como 
relação de hipossuficiente x hipersuficiente, contrapondo o que contrata 
com o que é contratado, que ao primeiro deve subordinação em razão 
de contratação jurídica que foi por este efetivada. Desse modo, vige, 
atualmente, um importante princípio a reger as relações de emprego, 
qual seja, o princípio protetor, do qual emanam vários outros 
concebidos no âmbito do direito do trabalho. 

 

Em suma, sua aplicação na área do Direito do Trabalho busca garantir a isonomia 

entre as partes no âmbito laboral, no que tange os direitos e deveres do empregado e 

empregador, traduz-se, em perfeita aplicação da igualdade substancial das partes. 

A isonomia substancial é explicada no ensinamento do eminente jurista Puccielli 

(2013, p.217): 

 
Por seu turno, a igualdade substancial postula o tratamento justo a todos 
os indivíduos, de modo a compensar eventuais desvantagens 
financeiras, físicas, sócias ou de qualquer natureza, sempre com o 
intuito de assegurar uma fruição igualitária dos bens da vida. Daí por 
que se diz a tônica do princípio da igualdade consiste em tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua 
desigualdade. Quer-se com isso assinalar que o princípio da igualdade 
não é arredio a desequiparações desde que afinadas com os valores 
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constitucionais destinadas a promover à aplicação de igualdade no 
plano material. 

 

Por isso, o objetivo do princípio da proteção é assegurar a isonomia na relação 

trabalhista, tendo vista a proteção do trabalhador por se tratar economicamente mais 

fraco. Igualmente preleciona Romar (2017, p.64): 
 
Este princípio tem por fundamento a proteção do trabalhador enquanto 
parte economicamente mais fraca da relação de trabalho e visa 
assegurar uma igualdade jurídica entre os sujeitos da relação, 
permitindo que se atinja uma isonomia substancial e verdadeira entre 
eles. 

 
 

Martinez (2016, p.164) com relação ao princípio da proteção sustenta que [...] 

“cabe ao Estado criar mecanismos de proteção aos vulneráveis, sob pena de compactuar 

com a exploração do mais forte sobre o mais fraco”. 

 
Há relações jurídicas em que os sujeitos estão em postura de igualdade 
substancial e, conseqüentemente, em posição de equivalência 
contratual. Diante dessas relações, a atuação estatal esperada é 
exatamente a de não privilegiar um contratante em detrimento de outro. 
Esse figurino contratual, entretanto, não pode ser conservado quando 
evidente a dessemelhança de forças ou de oportunidades entre os 
sujeitos das relações contratuais. (MARTINEZ, 2016, p.163-164). 

 
 

Segundo Delgado (2017, p.213): o princípio da proteção, através de seus 

mecanismos cria uma estrutura de proteção ao trabalhador. 

 
Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu 
interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, 
uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia — 
o obreiro —, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o 
desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho.  
 

Para Romar (2017, p.64) o princípio da proteção: “é o critério que orienta todo o 

Direito do Trabalho e com base no qual as normas jurídicas devem ser elaboradas, 

interpretadas e aplicadas e as relações jurídicas trabalhistas devem ser desenvolvidas”. 

Já segundo Martinez (2016, p.165), o princípio da proteção surge, então, para 

contrabalançar relações materialmente desequilibradas. 
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Assim sendo, o Princípio da Proteção se divide em três subespécies, a saber: in 

dúbio pro operário, aplicação da norma mais favorável e a condição mais benéfica 

(Romar, 2017, p.66), que a seguir se apresentam. 

1.1.1 In dubio Pro Operario 

O referido princípio tem como objetivo a interpretação da norma trabalhista em 

benefício do empregado, quando houver mais de uma norma aplicável para a mesma 

situação, prevalecendo assim aquela que aproveita ao trabalhador.  

Assim preleciona Carvalho: 

 
 
Sobre a regra in dubio pro operário, devemos frisar que se trata de 
técnica de interpretação: quando a norma permite interpretação dúbia 
ou mais de uma interpretação, deve prevalecer aquela que aproveita ao 
trabalhador. É importante relembrar que o direito do trabalho surgiu 
como uma técnica de proteção ao obreiro que, por ser economicamente 
hipossuficiente, estava por ajustar condições indignas de trabalho, 
aviltantes para o ser humano. Em princípio, toda norma trabalhista parte 
desse mesmo pressuposto e, se mais de um sentido lhe couber, é de 
preferir-se aquele que justifica a sua existência, ou seja, privilegia-se a 
exegese que se mostra apta a oferecer uma condição mais justa de 
trabalho. (Carvalho, 2011, p. 12). 

 

No mesmo sentido posiciona-se Martinez: 

O princípio da avaliação interpretativa, in dubio pro operário, baseia-
se no mandamento nuclear protetivo segundo o qual, diante de uma 
única disposição, suscetível de interpretações diversas e ensejadora de 
dúvidas, há que aplicar aquela que seja mais favorável ao trabalhador. 
(MARTINEZ, 2016, p.173). 

 

 

Em questão da avaliação do Princípio in dúbio pró operário, esclarece Martinez: 
A avaliação interpretativa in dubio pro operário baseia-se no 
mandamento nuclear protetivo segundo o qual, diante de uma única 
disposição, suscetível de interpretações diversas ensejadora de dúvidas, 
há que aplicar aquela que seja mais favorável ao trabalhador. Essa 
avaliação pró-vulnerável não é exclusiva do direito do trabalho. O 
próprio Código Civil, em relação aos contratos de adesão, disciplinou o 
tema da interpretação em seu art. 423, ao dispor nos seguintes termos: 
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao 
aderente. 
Essa interpretação mais favorável ao aderente tem importante 
justificativa adicional, aplicável aos contratos de emprego. Enfim, se 
não foi o aderente o responsável pela construção do instrumento 
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contratual, não será ele o apenado diante das ambiguidades ou das 
contradições emergentes. (Martinez, 2016, p 173) 

 

Na possibilidade de aplicação do princípio in dúbio pro operário no âmbito 

processual observa-se a peculiaridade da trabalhista, quando comparada com o direito 

privado. Sob este pálio, escreve Rodriguez (2000, p. 45) 

 
De acordo com Deveali, podemos dizer que o reconhecimento do 
caráter especial do Direito do Trabalho importa em rechaçar o princípio 
admitido no direito privado, segundo o qual os casos duvidosos devem 
resolver-se a favor do devedor (in dubio, pro reo). Este princípio, que 
numa primeira fase fora amplamente aplicado mesmo no campo das 
relações laborais, por 14perário14-las como exceções aos princípios do 
direito privado, não pode mais ser admitido, uma vez que se reconhece 
a autonomia do Direito do Trabalho, admite-se seu caráter especial e 
aceita-se que sua finalidade consiste em outorgar um amparo à parte 
mais débil no contrato de trabalho; parte mais débil que, justamente em 
consequência de sua debilidade, se acha, na maioria dos casos, na 
situação de parte credora.  
Se o direito privado aceita o princípio do favor pro reo é porque, na 
generalidade das relações civis ou comerciais, o devedor é o mais fraco 
e necessitado. Mas nas relações laborais ocorre exatamente o contrário, 
posto que, na generalidade dos casos, o trabalhador, cuja situação de 
debilidade frente ao empregador constitui o pressuposto básico do 
direito laboral, apresenta-se como credor frente a seu empregador.  
No Direito do Trabalho deve-se, portanto, não só recusar o princípio do 
direito privado, como também, em virtude do mesmo processo lógico 
que o justifica, admitir outro princípio, que normalmente resultará 
antagônico ao in dubio, pro 14perário.  
No direito laboral a função objetiva do princípio é similar à que, no 
direito penal, cumpre o princípio in dubio, pro reo. 

 

 

Conforme  Carvalho, no que tange a matéria probatória, esclarece: 
 
A orientação doutrinária e pretoriana, hoje prevalecente, consagra, ao 
revés, a regra de distribuição da carga probatória, como solução para o 
hipotético conflito, na consciência do julgador, à hora de valorar a 
prova. A dúvida sobre qual das partes produziu elemento de prova mais 
convincente não poderá beneficiar, necessariamente, ao empregado. Se 
couber ao empregado o ônus probandi, deverá o mesmo se desvencilhar 
eficientemente do encargo, sob pena de ver sucumbir a sua pretensão. 
E o meio de prova eficaz é aquele que convence, tem força de 
persuasão, numa análise rigorosamente subjetiva. (Carvalho, 2011, p. 
13).  

 

Para a aplicação do princípio in dúbio pro operário é necessária a observação de 

dois quesitos, segundo o autor retro mencionado: 
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I Existência dúvida sobre o alcance da norma legal; e II se não ocorre 
desacordo com a vontade do legislador. Relativamente à primeira 
condição, o notável autor ítalo-argentino assinala que não merece 
esclarecimento, por estar implícita no próprio enunciado do princípio. 
Não obstante, não é assim tão simples. (Rodriguez, 2000, p 46) 

 

Dessa forma sobre os quesitos Rodriguez (2000, p 47), explica: 

 
E um autor tão favorável ao trabalhador como De La Cueva escreve: 
“Fala-se do princípio, em caso de dúvida deve resolver-se a 
controvérsia em favor do trabalhador, posto que o Direito do Trabalho 
é eminentemente protecionista; o princípio é exato, mas sempre e 
quando exista verdadeira dúvida acerca do valor de uma cláusula de 
contrato individual ou coletivo ou da lei, mas não deve ser aplicado 
pelas autoridades judiciais para criar novas instituições”.  
A segunda condição, Deveali adverte que à interpretação literal deve 
preferir aquela que parte da vontade do legislador, ou seja, a ratio legis 
ou o espírito da lei. Isso obriga a levar em conta, muitas vezes, que a lei 
tencionou não apenas contemplar os interesses dos trabalhadores, mas 
também harmonizar os interesses obreiro-patronais com os da 
coletividade; que às vezes prescinde da consideração da situação 
pessoal para levar em conta a finalidade social; que muitas vezes se 
preferem deliberadamente soluções forfaitaires ou tarifárias, nas quais 
se ampliam casos contemplados, sob a condição de dirimir a reparação 
ou, inversamente, que uma medida de amparo especialmente intensa 
esteja acompanhada de uma disposição que reduza notavelmente seu 
campo de aplicação; ou seja, à maior intensidade corresponde uma 
menor extensão; e que às vezes, por razões práticas ou econômicas, se 
dá preferência a soluções parciais ou menos perfeitas. Em todos esses 
casos – acrescenta – o intérprete, ao investigar a ratio legis, deve levar 
em conta que o legislador, ao mesmo tempo em que se propôs outorgar 
um benefício, preocupou-se em evitar que a nova norma ocasionasse 
certos inconvenientes, Somente dessa forma – conclui – se interpreta 
fielmente a vontade do legislador e se evita o perigo de que uma norma 
deixe de produzir os efeitos a que se propõe, ou ocasione prejuízos que 
o legislador quis evitar. 

 

Ademais, sobre a matéria, afirma Rodriguez (2000, p. 47) que: 

 
Não se trata de corrigir a norma, nem sequer de integrá-la: somente cabe 
utilizar esta regra quando existe uma normal e unicamente para 
determinar-lhe o verdadeiro sentido, entre os vários possíveis. De sorte 
que, quando uma norma não existe, não é possível recorrer a este 
procedimento para substituir o legislador e muito menos é possível usar 
esta regra para afastar-se do significado claro da norma. Ou para 
atribuir-lhe um sentido que de modo nenhum se pode deduzir de seu 
texto ou de seu contexto.  
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No entanto, viu-se que quando houver dúvida na aplicação demais de uma norma 

na mesma situação, será analisada a que favorece ao trabalhador. 

 

1.1.2 Princípio da norma mais favorável 

 

Esse princípio tem como objetivo a aplicabilidade da norma mais benéfica ao 

operário de acordo com a de definição de Carla Teresa Martins Romar: 

 
A regra da norma mais favorável determina que, havendo mais de uma 
norma aplicável a um caso concreto, deve-se optar por aquela que seja 
mais favorável ao trabalhador, ainda que não seja a que se encaixe nos 
critérios clássicos de hierarquia de normas. [...]A aplicação da regra da 
norma mais favorável torna flexível a hierarquia das normas 
trabalhistas, devendo ser considerada como mais importante, em cada 
caso concreto, a norma mais favorável ao trabalhador, ainda que esta 
não seja a Constituição Federal ou uma lei federal. (Romar, 2017, p.66-
67). 
 
 

Portanto, para que seja analisada a aplicação da norma mais favorável, foram 

criadas três teorias ou técnicas de interpretação no direito trabalhista: a primeira é a teoria 

da acumulação, quando dois estatutos jurídicos, clausulas ou artigos são comparados, 

obtendo o que há de melhor em cada um deles, a fim de verificar qual é a mais benéfica 

para o trabalhador; a segunda é a teoria do conglobamento (conjunto), quando as normas 

são comparadas no seu conjunto, portanto nos conflitos de normas aplicáveis, será 

escolhida a norma em seu conjunto que mais favorece o empregado; a terceira é a teoria 

do conglobamento (mitigado ou por instituto), quando a comparação entre dois estatutos 

jurídicos é realizada pelo conjunto de matérias, analisando o conglomerados de clausulas 

referente a um determinado instituto jurídico-trabalhista, como salário, férias, jornada e 

intervalo. (Bezerra, 2014) 

Em suma vimos que para à norma mais benéfica seja aplicada, é necessário que 

obedeça a alguns critérios, sendo a mais aceita pelo direito brasileiro a teoria do 

Conglobamento Mitigado, cujo se dá pela análise dos conjuntos de clausulas. 

 

1.1.3 Princípio da condição mais benéfica 

 

O princípio da condição mais benéfica tem por finalidade garantir o melhor ao 

empregado, na relação trabalhista, precisamente no que tange ao contrato de trabalho, 
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havendo conflito aparente de normas jurídicas, o aludido princípio oferece a proteção 

pessoal do empregado, ou seja, ainda que pactuado por ambas as partes determinadas 

condições de trabalho, havendo outra fonte que seja mais benéfica ao empregado, está 

que será aplicada àquele que exerce a atividade laboral. 

Mascaro Nascimento (2014, p.355) define que “o princípio da condição mais 

benéfica, corresponde, no direito do trabalho, ao princípio do direito adquirido do art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal do Brasil e que nos contratos de trato sucessivo sofre 

limitações”. 

O direito adquirido, presente na Carta Maga garante ao indivíduo os direitos 

concedidos anteriormente, ainda que lei posterior a modifique significa dizer, que na 

relação trabalhista o que garante esse direito é o princípio da condição benéfica, ou seja, 

ainda que posteriormente por lei haja uma condição diferente imposta ao trabalhador, se 

não for mais benéfica ao empregado, permanece a que mais é vantajosa para ele.   

Sendo assim, o princípio da condição mais benéfica servirá de base para orientar 

o contrato individual de trabalho, nos casos onde aparente conflitos de aplicabilidade da 

lei referente às condições pactuadas na relação trabalhista. 

Segundo Martinez (2016, p.172): 

 
O princípio da manutenção da condição mais favorável somente se 
manifesta diante dos negócios jurídicos estabelecidos em relações 
individuais de emprego; jamais, como mencionado alhures, em 
negócios jurídicos estabelecidos em relações coletivas de trabalho. 
 

Por fim, existem três correntes doutrinárias que falam a respeito da incorporação 

definitiva das condições mais benéficas, sendo que atualmente o direito trabalhista pátrio 

é filiado a Teoria da Aderência Limitada Por Revogação ou da Ultratividade da Norma 

Coletiva, como se verifica na doutrina de Leone Pereira (2014, p.53), in verbis: 

 
a) Teoria da Aderência Ilimitada: as condições mais benéficas 
incorporam-se definitivamente aos contratos de trabalho. È a posição 
minoritária. 
b) Teoria da Aderência Limitada pelo Prazo: as condições de 
trabalho alcançadas por força de sentença normativa, acordo coletivo 
ou convenção coletiva de trabalho apenas vigoram no prazo assinado, 
não integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de 
trabalho. 
c) Teoria da Aderência Limitada por Revogação (ou Ultratividade): 
as condições mais benéficas vigoram até a edição de um novo diploma 
normativo, que poderá revogar ou manter a vantagem. È a posição atual 
do TST: 
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Assim, no contrato de trabalho deverá ser modificado apenas para melhoria e não 

cláusulas de deixarão o trabalhador em desvantagem. 

 
Neste sentido Súmula 277 do TST: 
 

Súmula 277 do TST. Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo 
Coletivo de Trabalho. Eficácia. Ultratividade (redação alterada na 
sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012 - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012). As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos 
individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas 
ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 

 

Contudo, o princípio da condição mais benéfica assim exposta oferece uma 

proteção contratual na relação de trabalho, entre empregado e empregador, uma vez que 

as cláusulas a serem modificadas serão as que não beneficiarem o empregado. 

 
1.2 Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas 

 
O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas tem o objetivo de 

proteção ao trabalhador garantindo que ele não venha a abrir mão dos seus direitos, ou 

seja, não permite que o operário disponha de suas garantias, considerando a relação de 

subordinação mantida com o empregador. Desse modo, segundo o artigo 9º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: “Serão nulos de pleno direito os atos 

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 

contidos na presente Consolidação”. 

Definida por Plá Rodriguez (2000, p.142), a irrenunciabilidade vem a ser “a 

impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente de uma ou mais vantagens 

concedidas pelo direito trabalhista em proveito próprio”. 

Nas palavras de Romar (2017, p. 69), o princípio da irrenunciabilidade é aceito de 

forma unânime na doutrina como uma das principais bases do Direito do Trabalho: 
 
Portanto, a irrenunciabilidade, que está vinculada à idéia de 
imperatividade, isto é, de indisponibilidade de direitos, diz respeito à 
impossibilidade de que o trabalhador prive-se voluntariamente, em 
caráter amplo e por antecipação, de direitos que lhe são garantidos pela 
legislação trabalhista. [...] Como fundamento desse princípio, a 
doutrina trabalhista apresenta diversos argumentos, entre eles o 
princípio da indisponibilidade, o caráter imperativo das normas 
trabalhistas, a noção de ordem pública a limitação à autonomia da 
vontade. [...] A adoção da irrenunciabilidade como regra geral sempre 
decorreu do fato de que a legislação trabalhista brasileira não continha 
previsão explícita sobre a permissão ou não da renúncia, sendo apenas 
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previsto pela CLT, em seu art. 9º, que são considerados nulos de pleno 
direito os atos destinados a impedir, fraudar ou desvirtuar a aplicação 
dos seus preceitos. (Romar, 2017, p.69). 

 

Para Delgado (2017, p.217) o princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade 

dos direitos trabalhistas “traduz a inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado 

despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e proteções que lhe 

asseguram a ordem jurídica e o contrato”:  
 

A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se talvez no 
veículo principal utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar 
igualizar, no plano jurídico, a sincronia clássica existente entre os 
sujeitos da relação socioeconômica de emprego. O aparente 
contingenciamento da liberdade obreira que resultaria da observância 
desse princípio desponta, na verdade, como o instrumento hábil a 
assegurar efetiva liberdade no contexto da relação empregatícia: é que 
aquele contingenciamento atenua ao sujeito individual obreiro a 
inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o sujeito 
coletivo empresarial. (Delgado, 2017, p.217) 
 

Porém, essa regra não é absoluta, havendo algumas exceções, como nos casos dos 

artigos 611-A e 611-B da CLT, que tratam as hipóteses de modificações inerentes às 

convenções coletivas, bem como em casos excepcionais em que é permitida a renúncia 

(disposição de direito certo por parte de alguém) ou a transação (a partes transigem acerca 

de direito incerto) quando a lei permitir ou, ainda, em casos que a jurisprudência tem 

autorizado. 

A transação é admitida, por exemplo, nos casos do artigo 846 e 850 da CLT e OJ 

270 da SDI-1/TST: 

 
Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a 
conciliação.  
§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e 
pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu 
cumprimento.  
§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser 
estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a 
satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização 
convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo.[...] 
Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, 
em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em 
seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não 
se realizando esta, será proferida a decisão. 
Parágrafo único - O Presidente da Junta, após propor a solução do 
dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, 
poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao 
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cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao 
interesse social. 

 

No que tange a renúncia, possível exemplificação presente no artigo 500 da CLT 

e na Súmula 51, II, do TST: 
 
Art. 500 - O pedido de demissão do empregado estável só será válido 
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o 
houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. 
Súmula nº 51 do TST. Norma Regulamentar. Vantagens e opção pelo 
novo regulamento. ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 
25.04.2005. 
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens 
deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a 
revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 
41/1973, DJ 14.06.1973) 
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção 
do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do 
sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1  - inserida em 26.03.1999). 

 

Contudo, ainda que haja exceções na aplicação desse princípio, o aludido busca 

proibir que o pacto realizado entre as partes tenha eficácia quando põe em risco a perda 

da vantagem do operário garantida pelas normas, ainda que o mesmo por vontade própria 

o queira. 

 

1.3 Princípio da Primazia da Realidade na Justiça do Trabalho 

 

O princípio da Primazia da realidade tem a finalidade da prevalência do que 

ocorreu realmente, ou seja, o que prevalece é a verdade real e não o que está escrito, de 

forma em que caso haja um conflito entre o que está escrito e o que ocorreu de fato, 

prevalecem o que ocorreu de fato, principalmente quando falamos acerca de danos 

morais, já que estando limitados os valores de indenização de acordo com a gravidade, 

imprescindível esse princípio quando na verificação da gravidade o juízo levar em conta 

os fatos reais que aconteceram, ainda que documentos formais indiquem o contrário. 

 

Sobre o assunto dispõe Martinez:  

 
O princípio da primazia da realidade baseia-se no mandamento nuclear 
protetivo segundo o qual a realidade dos fatos prevalece sobre meras 
cláusulas contratuais ou registros documentais, ainda que em sentido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del6353.htm#art500
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contrário. De nada, portanto, adianta mascarar a verdade, uma vez que 
se dará prevalência ao que efetivamente existiu. (Martinez, 2016, p. 
189). 
 

Dessa forma, a realidade fática que ocorreu durante a prestação de serviço, deve 

sempre ser buscada pelo aplicador do direito, não se vinculando ao disposto no contrato, 

mas sim no que efetivamente existiu.  

Tal princípio se aplica tanto a favor quanto contra o empregado. Para Martinez 

(2016, p. 190), “Justifica-se essa atitude porque o princípio ora em análise dá primazia à 

realidade, e não à versão apresentada pelo trabalhador em detrimento daquela oferecida 

pelo empregador”. 

Por outro lado, pondera Martinez (2016, p.190): 

 
É verdade que o empregado, como sujeito juridicamente mais 
fragilizado, é a vítima preferencial dos documentos que revelam coisa 
diversa daquilo que efetivamente existiu. Há maus empregadores que, 
na tentativa de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos direitos 
trabalhistas, engenham contratos de natureza assemelhada (como 
representação comercial, estágio ou cooperativa) e constroem falsas 
provas, inclusive de pagamento. Quando a realidade mascarada é 
efetivamente visualizada, tornam-se nulos de pleno direito, por força do 
art. 9º da CLT, todos os atos violadores da legislação laboral. 

 

Portanto, sabendo que o trabalhador é a figura mais fragilizada na relação 

trabalhista, bem como que certos empregadores agem de má-fé na criação de documentos 

alterados, a fim de confundir o juízo, por conta disso, o aludido princípio prova-se 

necessário para especificamente na verificação da gravidade e devida fixação dos danos 

morais, ante a existência de conflitos trabalhistas, ou seja, o juiz deve buscar a verdade 

real, dando preferência aos fatos em detrimento das formas. 
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2 DANO MORAL 

 

2.1 Conceito de Dano Moral 

 

O dano moral é aquele que atinge os direitos da personalidade, que atinge a honra, 

a imagem, privacidade, ou seja, violando a dignidade do indivíduo, causando-lhe um 

abalo psicológico intenso, superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Nessa 

linha, a fim de demonstrar o que é o dano moral, bem como a importância de sua 

existência autônoma, explica o professor Cavalieri Filho (2012, p. 89):  

 
Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que 

completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por 

mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída 

de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de 

bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. 

É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou 

poderosos, que deve ser por todos respeitados. Os bens que integram a 

personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja 

agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa 

constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com 

o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir 

tutela jurídica independente. 

 

No entanto, bem assevera Cavalieri:  

 
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora 

da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos 

e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, 

a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não 

se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 
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judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

(Cavalieri, 2012, p. 93) 

 

Para Romar (2018, p. 333): “Dano Moralé aquele que decorre do prejuízo ou lesão 

causada aos bens ou direitos estritamente pessoais do sujeito de direito; é o dano que 

atinge os direitos da personalidade.” 

Contudo, para ser configurado dano moral, o dano dever ser realmente 

significativo de acordo com o autor supra mencionado. 

 

2.2 Dano Moral nas Sociedades e Codificações Antigas  

 

2.2.1 Código de Hamurabi 

 

O código de Hamurabi foi o primeiro código a ter noções sobre o direito de forma 

geral, no entanto, acerca do dano moral, exemplificamos com parágrafo 200 do 

supracitado código, transcrito por Clayton Reis:  

 

§ 200. Se um awilum arrancou um dente de um awilum igual a 

ele arrancarão o seu dente. (REIS, 1997, p. 10) 

 

Observe-se que, neste contexto, o código contemplava uma autêntica pena de 

reparação por dano moral, que se não refere a dinheiro ou a qualquer outra coisa 

econômica. 

 

2.2.2 Código de Manu 

 

Assim como o código de Hamurabi, o código supra mencionado trouxe em seu 

artigo 695, indícios da obrigação da reparabilidade do dano moral, pois fica claro que o 

dano a qual se refere o mencionado artigo, não possui um caráter material, e sim, um dano 

estético, que abala o bem-estar da vítima. (Lima 1983, p.42). Vejamos: 

 
“Art. 695 – Todos os médicos e cirurgiões que exercem mal a sua arte 
merecem multa; ela deve ser do primeiro grau para o caso relativo a 
animais; do segundo, relativo ao homem.” 
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3.2.3 Dano Moral na Bíblia 

 

O dano moral também se apresenta na Bíblia sagrada, no Antigo Testamento, no 

livro de Deuteronômio, capitulo 22 versículos 13-19, onde expressa que se um homem 

tomar uma mulher por esposa e lhe imputar falsamente coisas escandalosas e contra ela 

divulgar má fama, o homem, será castigado, e multado em cem ciclos de prata. 

(Deuteronômio, 2000, s.p) 

Portanto, nota-se que em até passagem bíblica, aparece indícios de dano moral, 

bem como a reparação do dano pelos causadores, destacando a importância do tema em 

contexto histórico. 

 

2.3 Evolução Histórica do Dano Moral no Brasil 

 

Como vimos o dano moral, está presente nas antigas civilizações, apresentando 

diferentes formas de serem reparadas conforme os códigos supramencionados. No Brasil 

a reparação por dano moral passou a ser introduzida em nosso ordenamento jurídico. 

Tais ordenações já previam a possibilidade da reparação ao dano extrapatrimonial, como 

bem assevera Claudia Regina Bento de Freitas (2009, s.p):  

  
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. 

 

O Código Penal de 1890, o qual foi decretado por Manoel Deodoro da Fonseca, 

em seu Título XI, trouxe previsão para os crimes que atentem contra a honra e a boa fama 

dos indivíduos, podemos citar o artigo 316 do código ora em questão, apresentando 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$. (Código Penal, 1890, S.P) 
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O artigo supra, tem o caráter punitivo em razão daquele indivíduo que deprecie a 

honra de outrem, a preocupação do Código Penal de 1890 com o bem imaterial do 

indivíduo fica clara, de forma que o autor do dano tenha pena de prisão e multa. 

 

2.3.1 O Dano Moral no Código Civil de 1916 

 

O referido Código apresentou a possibilidade para a reparação ao dano imaterial 

conforme o artigo 1547 do código de 1916 trouxe em sua redação a ideia da reparação ao 

dano extrapatrimonial, dispondo que: 

 

Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação 

do dano que delas resulte ao ofendido. 

  

Dessa forma, o indivíduo que sofra dano a sua moral pode intentar uma ação para 

a reparação do dano sofrido.  

 

2.3.2 Dano Moral na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, trouxe em seu texto, 

previsão legal para 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, senão vejamos: 

  
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; 

 

Para o professor Silva Pereira (2001, p.58), a Constituição brasileira de 1988, 

encerrou definitivamente as discussões acerca da possibilidade da reparação do dano 

exclusivamente imaterial, atribuindo ao magistrado brasileiro, à aplicação de uma 

indenização visando à reparação do dano imaterial, vejamos: 
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“Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à 

reparação do dano moral. [...] E assim, a reparação do dano moral 

integra-se definitivamente em nosso direito positivo. [...] Com as duas 

disposições contidas na Constituição de 1988 o princípio da reparação 

do dano moral encontrou o batismo que a inseriu em a canonicidade de 

nosso direito positivo. Agora, pela palavra mais firme e mais alta da 

norma constitucional, tornou-se princípio de natureza cogente o que 

estabelece a reparação por dano moral em nosso direito.” 

 

Portanto, com a previsão legal quanto à reparação da lesão ao dano 

extrapatrimonial na Carta Magna, permitiu ao nosso ordenamento jurídico pleitear ação 

por indenizações ao dano moral. 

 

2.3.3 O Dano Moral no Código Civil de 2002 

 

O novo Código Civil de 2002 trouxe em seu artigo a obrigação explicita da 

reparação ao dano imaterial, vejamos: “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”. 

No entanto, o artigo ora mencionado deixa evidente que o indivíduo comete ato 

ilícito, quando lesionar ou violar o direito do outrem, causando-lhe dano. 

 

2.4 Dano Moral na Justiça do Trabalho 

 

No âmbito do Direito do Trabalho, o dano moral está intimamente ligado à relação 

trabalhista, haja vista o empregado é a parte mais vulnerável nessa conexão, estando mais 

suscetíveis a sofrer esses danos, seja ele extrapatrimonial ou material, conforme pontifica 

Cardone (1993, p. 322): 

 
nas relações que as pessoas travam na vida, as pessoas podem, 

voluntariamente ou não, causar prejuízos às outras. A relação humana 

e jurídica que liga empregado e empregador não é suscetível de escapar 

desta contingência. Isto é tão irrefutável quanto dizer que o ser humano 

é passível de errar. Por isso, causa espanto que alguns queiram isolar 
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empregado e empregador deste círculo no qual está inserida a prática 

dos chamados atos ilícitos. A relação de emprego tem uma disciplina 

jurídica para a troca trabalho vs. remuneração, mas seus sujeitos não 

estão excluídos da órbita do Direito Civil quando praticam atos ou fatos 

de natureza civil na específica situação de empregado e empregador. 

 

Então se verifica que a relação envolve a subsistência do empregado, é com o 

exercício laboral que operário arca com despesas do dia a dia. Igualmente, segundo Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p. 417), “no direito do trabalho isto ganha um relevo ainda 

maior, já que o empregado necessita de sua força de trabalho para sobreviver”.  

Ainda conforme Carlos Roberto Gonçalves: 

 
No entanto, como já ressaltado durante o trabalho, não é qualquer ação, 

ou aborrecimento que são capazes de gerar o dano moral. No direito do 

trabalho, não basta, por exemplo, que o empregado seja demitido para 

que esteja configurado o dano, mas uma desnecessária exposição do 

trabalhador, uma humilhação perante terceiros no momento da 

despedida, é capaz de acarretar indenização por dano moral. 

(Gonçalves, 2012, p. 418) 

 

Assevera Romar em consonância com a Constituição Federal de 1998 e seus 

artigos que:  

 

O dever de indenizar o empregado pelos danos materiais e morais por 

ele sofridos decorre da ordem jurídica constitucional, mais 

especificamente dos seguintes dispositivos:dignidade da pessoa 

humana e valores sociais do trabalho (art. 5º, III e IV);proibição de 

qualquer forma de discriminação (art. 3º, IV, e art. 7º, XXX, XXXI 

eXXXII);direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material,moral e à imagem (art. 5º, 

V);inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas,assegurado o direito a indenização pelo dano 

material e moral decorrente de sua violação(art. 5º, X);proteção da 

saúde e da integridade física do trabalhador, assegurado o direito a 

indenização quando o empregador incorrer em dolo ou culpa (art. 7º, 

XXII e XXVIII). (Romar, 2018, p 332/333) 
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Assim para Delgado: 

 

O dano moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas — e sua respectiva indenização 

reparadora — são situações claramente passíveis de ocorrência no 

âmbito empregatício (por exemplo, procedimento 

discriminatório, falsa acusação de cometimento de crime, 

tratamento fiscalizatório ou disciplinar degradante ou vexatório, 

etc.).É evidente que o patrimônio moral da pessoa humana não se 

circunscreve ao rol mencionado no inciso X do art. 5º da 

Constituição (intimidade,vida privada, honra e imagem). Outros 

bens e valores inerentes ao ser humano integram esse patrimônio 

moral, cujo desrespeito enseja a proporciona reparação (art. 5º, V, 

CF/88). De todo modo, a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem do ser humano são formadas por um complexo de fatores 

e dimensões físicos e psicológicos (autorrespeito, autoestima, 

sanidadefísica, sanidade psíquica, etc.), os quais compõem o 

largo universo do patrimôniomoral do indivíduo que a ordem 

constitucional protege. As agressõesdirigidas a esse complexo ou 

a qualquer de suas partes devem ser proporcionalmentereparadas, 

em conformidade com o Texto Máximo de 1988. (Delgado, 2017, 

p. 705) 

 

Por tanto, no âmbito do direito do trabalho, a incidência de dano moral se 

caracteriza nas relações empregatícias, especificamente, violando a intimidade, honra, 

imagem, causando de fato um forte abalo psicológico no trabalhador de forma a superar 

o mero aborrecimento do cotidiano.  

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

2.4.1 Ocorrência do Dano Moral na Relação Trabalhista 

 

Em relação ao momento em que o empregado pode sofrer dano moral, três 

possibilidades são verificadas no dia a dia nas relações trabalhistas, conforme Romar 

(2018, p.337/338): 

 
lesão que ocorre antes mesmo da celebração do contrato de trabalho: 

neste momento, o “futuro” empregador ou seus prepostos podem 

praticar atos que ofendam a honra, a imagem, a privacidade e a 

intimidade do “futuro” empregado (por exemplo,  aplicação de alguns 

tipos de testes durante os processos de seleção, a obtenção de 

informações sobre o empregado em cadastros de crédito, a realização 

de alguns tipos de exames médicos ou de exames grafotécnicos 

etc.);lesão que ocorre durante a vigência do contrato de trabalho: 

considerando que dano moral é todo sentimento de sofrimento, de 

humilhação, de dor psíquica decorrente da prática de atos lesivos a 

interesses não patrimoniais de alguém, toda vez que o empregador ou 

seus prepostos agirem de forma ofensiva aos direitos imateriais do 

empregado, tais como procedimentos discriminatórios, vexatórios, 

excessivamente rigorosos, degradantes, invasivos da intimidade ou da 

privacidade, a Constituição Federal garante -lhe o direito de ser 

indenizado pelos danos morais sofridos: lesão que ocorre no momento 

da rescisão do contrato de trabalho: ainda que a rescisão do contrato 

seja formalmente legal, caso seja fundada em motivo discriminatório 

ou venha acompanhada da divulgação de falsas informações 

desabonadoras da conduta do empregado, este faz jus à compensação 

pelo dano moral sofrido. 

 

Desse modo, é assegurado ao indivíduo, antes mesmo de pactuado o contrato de 

trabalho, bem como após o término da relação trabalhista, o direito à indenização pelos 

danos sofridos.  

Ademais, acerca do dano moral decorrente da relação de trabalho importante 

ressaltar que a doutrina adota entendimento no sentido de que há uma reciprocidade do 

dever de preservar a integridade física e moral dos indivíduos, ou seja, o empregador 

também está protegido pela garantia constitucional que veda as violações à honra e à 
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imagem, sendo certo que o art. 5º, X, da Constituição Federal garante indenização a todas 

as pessoas, inclusive às jurídicas. (Romar, 2018, p 338) 

Portanto, observa-se que nas relações trabalhistas, o direito indenizatório não 

protege apenas o empregado, também é assegurado ao empregador, à garantia 

constitucional, o empregado não se encontra superior ao empregador, as garantias e 

proteções relativas ao operário visam alcançar a igualdade na relação de trabalho, 

sobretudo para manter o equilíbrio na esfera trabalhista. 

 

2.4.2 Reparação do Dano Moral 

 

No mundo jurídico todo dano deve ser reparado, em se tratando de direito 

trabalhista, especificamente na relação trabalhista, aquele (pessoa física ou jurídica) que 

tiver sua dignidade moral ofendida por ação (quando o indivíduo pratica o ato sabendo 

que não pode ser feito) ou omissão (quando o sujeito deixa de praticar uma ação que 

deveria ter feito) de outrem, é garantido a indenização que será prestada pelo causador da 

ofensa.  

Nessa vertente confirma Romar (2018, p. 341/342) que a reparação de danos de 

natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho (artigos. 223-A a 223-G, 

CLT), sendo certo que apenas esses dispositivos são aplicáveis a situações decorrentes de 

ação ou omissão das quais decorram ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa física 

ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação (art. 223-A e art. 223-

B, CLT).295 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-E, CLT). 

 Desta forma, verificando-se a presença de violação de dano moral, será ou serão 

responsabilizados todos os agentes causadores na medida de sua culpabilidade, sujeitos 

ao pagamento de indenização ao ofendido.  Como na maioria das vezes é o próprio 

empregador o causador da ofensa, pontua Mauricio Goldinho Delgado, que a 

responsabilidade pelo dano causado é do empregador, evidentemente, a responsabilidade 

pelas indenizações por dano moral ou à imagem resultantes de conduta ilícita por ele 

cometida ou por suas chefias, contra o empregado, sem relação com a infortunística do 

trabalho. Como também será do empregador a responsabilidade pelas indenizações por 

dano material, moral ou estético decorrente de lesões vinculadas infortunística do 
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trabalho, sem prejuízo do pagamento pelo INSS do seguro social, é claro. (Delgado, 2017, 

p. 708). 

Percebendo que, quando falamos de reparação de dano verificamos que na maioria 

das vezes a responsabilidade de indenização recai sobre o empregador, vejamos os 

elementos que devem ser aferidos para responsabilizar o empregador, Romar (2018, p. 

339/340): 

 

dano— o dano alegado, seja ele material ou moral, deve estar 

evidenciado, ou seja, sua existência deve ser comprovada no caso 

concreto, “sob pena de faltar um requisito essencial à incidência da 

indenização viabilizada pela ordem jurídica”, sendo certo, porém, “que 

certos danos, na presente seara temática, são, como se sabe, até mesmo 

autoevidentes”; nexo causal — deve o julgador perquirir a existência 

fática de um liame de causa e efeito entre a conduta praticada pelo 

empregador, ou por seus prepostos, e o dano sofrido pelo empregado. 

Somente o dano comprovadamente decorrente de ação ou omissão do 

empregador, ou de seus prepostos, gera -lhe o dever de indenizar o 

empregado; culpa — a ação ou omissão do empregador, ou de seus 

prepostos, deve ser culposa. Somente o dano, material ou moral, 

causado ao empregado em decorrência de negligência, imprudência ou 

imperícia do empregador, ou de seus prepostos, é passível de ser 

indenizado. 

 

Portanto, para que se constate a responsabilidade do empregador e preciso que nos 

atentamos ao dano causado, nexo de causalidade e culpabilidade, quanto ao dano, deve 

ser nítido a violação na relação trabalhista, para que possa ser analisada e ter sua 

indenização devidamente fixada, quanto ao nexo de causalidade, quando é verificada o 

vínculo entre a conduta do empregador e o dano sofrido pelo empregado , e por último a 

culpabilidade, quando o dano se oriunda de negligencia, imprudência ou imperícia do 

empregador ou de sua chefia. 

Outrossim, a responsabilidade do empregador é excluída sempre que não tenha 

havido a comprovação do dano ou do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou 

comissiva do empregador ou de seus prepostos (não há relação com o ambiente laboral) 

e, ainda, quando o empregador comprovar que o dano decorreu de culpa exclusiva do 
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empregado, ou ainda podendo ter sua responsabilidade atenuada, quando comprovada 

culpa concorrente do empregado.(Romar, 2018, p 342/343). 

Desse modo, a reparação por dano moral, deve ser analisada de forma em que 

fique evidente que exista um dano, nexo causal e culpa do empregador, sendo este 

obrigado a indenizar o empregado, na falta de um desses elementos, o empregador tem 

sua responsabilidade excluída, como nos casos de culpa própria do empregado. 
 

2.4.3 Da Competência pra Julgar Ações de Indenização Por Dano Moral 

 

Segundo Junior Brito (2015, s.p) quanto ao juízo competente para julgar as ações 

de reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho havia certa divergência 

se deveria ser na justiça do trabalho ou na justiça comum, no entanto, tal divergência foi 

sepultada com o advento da Emenda Constitucional n° 45/2004 que ampliou 

substancialmente a competência da Justiça do Trabalho, bem como conferiu ao inciso VI 

do art. 114 da Constituição Federal a disposição de que cabe à Justiça do Trabalho 

processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho. Vejamos: 

 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho.” 

 

Como podemos ver agora a competência pra julgar os casos de indenização por 

danos morais vinculadas nas relações trabalhistas pertence exclusivamente a Justiça do 

Trabalho. 

Ademais, a apreciação do pedido de indenização e o valor a ser indenizado serão 

analisados sobre a ótica da Consolidação das Leis do Trabalho- Decreto Lei nº 5452/43, 

de 1° de maio de 1943 e da reforma trabalhista- Lei nº 13.467/17, ocorrida em 11 de 

novembro de 2017. 

Ao apreciar o pedido de indenização por dano extrapatrimonial, o juiz deverá 

considerar (art. 223-G, CLT Lei nº 5452/43 e Lei nº13.467/2017): 

 

“I – a natureza do bem jurídico tutelado; II – a intensidade do 

sofrimento ou da humilhação; III – a possibilidade de superação 
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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.” 

 

Portanto, o juízo analisará o bem jurídico tutelado, que no caso é o direito à honra, 

integridade física e moral, bem como direito à imagem, à marca, presentes no artigo 223-

C e 223-D da CLT; a intensidade do sofrimento ou da humilhação, onde de fato se 

verificará a gravidade da violação sofrida pelo ofendido; a possibilidade de superação 

física ou psicológica, a fim de saber se há reparação do dano sofrido ou não, havendo 

casos irreversíveis, como membros amputados; os reflexos pessoais e sociais da ação ou 

omissão, que no qual se verifica os motivos pessoais que levaram a pessoa a praticar o 

ilícito; a extensão e a duração dos efeitos  da ofensa, se resume nas consequências que 

atingiram o empregado; o grau de dolo ou de culpa, a fim de saber se o violador agiu 

intencionalmente ou  não; a ocorrência de retratação espontânea, se houve 

arrependimento instantâneo quando da pratica do ato lesivo; o esforço efetivo pra 

minimizar a ofensa, para verificar se houve tentativa para amenizar o dano sofrido; o 

perdão tácito ou expresso, se mostrou perdão através de conduta, ou formalmente escrita; 

a situação social e econômica das partes envolvidas, a fim de verificar se há igualdade 

nas condições, ou se há parte hipossuficiente e vulnerável; grau de publicidade da ofensa, 

no qual se constará o nível da propagação e dimensionamento da ofensa. 

Observando os preceitos que devem ser analisados pelo juízo, entende-se que o 

valor a ser fixado para indenização do dano moral causado ao empregado é de extrema 

dificuldade para o magistrado, conforme esclarece Delgado (2017, p.713/714): 

 
A aferição da efetiva ocorrência do dano moral (lato sensu) e o próprio 

cálculo da respectiva reparação correspondem a uma das áreas em que 

se apresentam as maiores dificuldades no exercício da função judicante. 

A natureza do dano (não patrimonial, mas apenas moral, estético ou 

dano à imagem) reduz a possibilidade de aplicar-se um critério de pleno 

objetivismo na aferição da ocorrência efetiva do tipo constitucional 
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(isto é, o efetivo prejuízo à moral, inclusive à estética, ou à imagem). 

Logo em seguida, desponta novo desafio judicante, qual seja o de fixar 

o montante financeiro compensatório pertinente (indenização pelo dano 

ocorrido). As duas operações, de maneira geral, combinam-se, 

correspondendo a juízos valorativos incorporados pelo órgão judicante 

e aplicados à análise do caso concreto posto a exame. Trata-se, em 

substância, de um juízo de equidade, em que o órgão sentenciante deve 

exercitar ao ponto máximo as qualidades inerentes à função de julgador: 

sensatez, equanimidade, ponderação, imparcialidade. 

 

Portanto, caso seja comprovado à ocorrência do dano e culpa do empregador, no 

caso de dano moral, de dano à imagem ou de dano estético, porém, a subjetividade de que 

é revestido impõe ao julgador mais prudência e razoabilidade para o arbitramento da 

indenização, devendo sempre ser utilizados os parâmetros que lhe servem de balizamento, 

de acordo com a previsão do art. 223-G, caput, da CLT. (Romar 2018, p. 343): 

O julgamento relativo ao dano moral ou ao dano estético é feito por meio de juízo 

de equidade, de acordo com Martinez (2016, p. 138) 

 

1) exerce o poder normativo para decidir o conflito coletivo e, nesse 

âmbito, estabelece normas e condições de trabalho aplicáveis a 

determinada comunidade de trabalhadores, respeitadas as 

disposições mínimas legais de proteção  trabalho, bem como as 

convencionadas; 2) fixa uma indenização por dano moral; 3) 

delimita as situações de culpabilidade de empregado e empregador 

para definir quem foi o responsável pela terminação do vínculo 

(arts. 482, 483 e 484 da CLT); 4) demarca a dimensão da culpa da 

vítima de acidente do trabalho (arts. 944 e 945 do CC); 5) julga as 

matérias fáticas de um processo submetido ao rito sumário74 e 6) 

converte em indenização a reintegração de empregado estável, nos 

termos do art. 496 da CLT75, ainda que inexistente pedido nesse 

sentido (vide Súmula 396, II, do TST76). 

 

No mesmo sentido posiciona-se Romar(2018, p.343/344): 
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No caso de dano moral, de dano à imagem ou de dano estético, porém, a 

subjetividade de que é revestido impõe ao julgador mais prudência e razoabilidade para 

o arbitramento da indenização, devendo sempre ser utilizados os parâmetros que lhe 

servem de balizamento, de acordo com a previsão do art. 223-G, caput, CLT. Importante 

ressaltar, que mesmo se utilizando dos parâmetros supra indicados, o julgamento relativo 

ao dano moral ou ao dano estético é feito por meio de um juízo de equidade, pelo qual o 

juiz, atuando com sensatez, isenção e imparcialidade, arbitrará o valor da indenização 

compensatória pelo dano moral, pelo dano à imagem ou pelo dano estético. Com base 

nessa análise, o juiz deverá definir o grau da ofensa verificada em cada caso concreto, 

para, a partir dessa definição, fixara indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, de 

acordo com os limites estabelecidos em lei, sendo vedada a acumulação em qualquer caso 

(art. 223-G, § 1º, CLT)298: 
 

ofensa de natureza leve – até três vezes o valor do limite máximo 

dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

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

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

ofensa de natureza grave – até vinte vezes o valor do limite 

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

ofensa de natureza gravíssima – até cinquenta vezes o valor do 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social. 

 

Ademais, com a reforma da Lei nº 13.467, de 2017, o artigo 223-G,§ 1º, que trata 

da fixação da indenização para o individuou ofendido na relação de trabalho, sofreu 

modificação, limitando o valor da indenização de acordo com a gravidade do dano, sendo 

de natureza leve, o valor se limita até três vezes o último salário do ofendido, de natureza 

média, até cinco vezes, de natureza grave, até vinte vezes e aquele cujo dano é de natureza 

gravíssima, até cinquenta vezes, o valor é multiplicado pelo último salário pactuado pelo 

empregado. Importante registrar que não é permitido o acúmulo de gravidade dos danos, 

se for médio é apenas médio, não podendo ser considerado em conjunto leve e médio o 

dano. 
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Por outro lado, se o ofendido for pessoa jurídica o valor de indenização e baseado 

no valor daquele que ofendeu em observância dos graus de gravidade do dano. 

Além disso, nos casos onde houver reincidência de lides com as mesmas partes, 

os valores indenizatórios fixados em decorrência dos danos sofridos podem ser dobrados. 

Outrossim, acerca da fixação da indenização, antes da reforma trabalhista, o valor 

a ser pleiteado como indenização era transcrito na própria petição inicial, cabendo ao 

juízo a análise do mérito, igualmente nessa linha Caetano (2018, s.p), esclarece: “O valor 

é requerido na petição inicial e atribuído de acordo com o convencimento do juiz”.  

Já com a reforma trabalhista, houve o escalonamento do valor e gravidade do dano 

moral sofrido para sua fixação, vejamos o artigo 223-G, § 1º, da CLT: 

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. 

 

Assim, diante de todo exposto, antes da reforma trabalhista ocorrida em 11/11/17, 

não havia critério de limitação de valores a serem indenizados ao empregado vítima de 

dano moral na Justiça do trabalho. Já com a reforma trabalhista, foram incluídos em seu 

dispositivo no artigo 223-G, § 1º, critérios para o valor de indenização, limitando em até 

50 vezes o último salário contratual do indivíduo. 
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3 REFORMA TRABALHISTA E A LIMITAÇÃO DOS VALORES À TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

  

3.1 Princípios Constitucionais Aplicáveis ao Direito do Trabalha 

 

Os princípios Constitucionais visam à proteção do empregado na relação 

trabalhista, é oportunizada aos trabalhadores que necessitam para enfrentar os 

vícios existentes nas relações de emprego. A nossa Constituição é totalmente 

intolerante a preconceitos e proíbe com toda a força atos discriminatórios nos 

momentos de admissão do trabalhador, sobretudo, porque o artigo 7°, XXX, da 

CF/88 determina a proibição de diferenças de salários, de funções por motivo de 

raça, sexo, cor, idade ou estado civil, da mesma forma acontece para admissão de 

trabalhador portado de deficiência, ou seja, não é permitido que um trabalhador 

com deficiência ganhe menos que um trabalhador sem deficiência. (Oliveira 2014, 

p.1) 

No art. 7º da CF/88 as normas e garantias fundamentais contidas visam à melhoria 

da condição social do trabalhador, buscando a proteção da relação empregatícia. 

Dessa forma ainda conforme Oliveira Felipe (2014, p 2): 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) é o 
dispositivo que está hierarquicamente acima de todos os outros, em 
nível de legislação no Brasil, sendo sua lei fundamental e suprema. Já 
os princípios constitucionais, como parte deste dispositivo, são 
protetores dos atributos fundamentais da ordem jurídica. 
Com isso, diz-se que a partir das normas jurídicas que os declaram, 
o Direito Processual do Trabalho tem princípios previstos na 
Constituição Federal, e nela existem princípios constitucionais de todo 
o direito processual. Verifica-se, portanto, que os princípios 
constitucionais exercem papel fundamental na interpretação e aplicação 
do direito para qualquer ordenamento jurídico.  
 

A Constituição Federal de 1988 não enumerou expressamente os princípios do 

Direito do Trabalho. Para Romar (2018, p. 62): 
 
No entanto, é inquestionável a existência no texto constitucional de 
princípios explícitos ou induzidos que são aplicáveis no âmbito do 
Direito do Trabalho. Contudo, destacaremos alguns dos Princípios 
Constitucionais aplicáveis ao Direito do Trabalho. 

 

Ainda conforme a autora retro mencionada em relação aos princípios 

constitucionais aplicáveis ao Direito do Trabalho, consagra-se o artigo art. 1º da 

https://jus.com.br/tudo/direito-processual-do-trabalho
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Constituição Federal que estabelece as bases fundamentais da República Federativa do 

Brasil, entre os quais se destacam a dignidade humana (III) e os valores sociais do 

trabalho (IV). Assim, é inegável que todas as normas trabalhistas devem sempre ter por 

base o respeito à dignidade humana do trabalhador, além de visar os valores sociais do 

trabalho. No mesmo sentido, a regra insculpida no art. 193 da Carta Magna, segundo a 

qual “a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça sociais”. O art. 170 da Constituição Federal indica como princípios gerais da 

atividade econômica a valorização do trabalho humano (caput), a justiça social (caput), a 

função social da propriedade (III — está também prevista no art. 5º, XXIII, CF) e a busca 

do pleno emprego (VIII). Também o princípio da isonomia enunciado pelo art. 5º, caput 

e I, da Constituição é inegavelmente aplicável ao Direito do Trabalho. Da mesma forma, 

aplicam -se ao Direito do Trabalho a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem (art. 5º, X, CF), a liberdade de trabalho (art. 5º, XIII, CF), a liberdade 

de associação (art. 5º, XVII ao XX, CF), a não discriminação (art. 5º, XLI e XLII, CF). 

Em relação à não discriminação em matéria trabalhista, o art. 7º da Constituição Federal 

proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (inciso XXX), proíbe qualquer discriminação 

no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência (inciso 

XXXI) e proíbe a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 

profissionais respectivos (inciso XXXII). (Romar, 2018, p 62/63) 

 Neste sentido, apresentam-se alguns princípios Constitucionais aplicáveis ao 

Direito do trabalho, pautados sempre na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais 

do trabalho, na valorização do trabalho, na igualdade/isonomia, na liberdade, na 

inviolabilidade da honra, da imagem, sendo vedadas de todas as formas as discriminações 

inerentes aos trabalhadores deficientes ou não, garantindo-se assim a busca pela igualdade 

na relação trabalhista. 

 

a. Princípio da Igualdade ou Isonomia 

 

O Princípio da Igualdade ou Isonomia busca a igualdade entre as partes em seus 

direitos e obrigações. Conforme expresso no art. 5º da Constituição Federal (1998): 
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 [...]. 

https://jus.com.br/tudo/propriedade
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Da mesma forma acontece no direito trabalhista, as partes reclamante e reclamado 

estão sujeitos aos mesmos direitos e obrigações, a fim de garantir o tratamento igualitário 

na demanda trabalhista. Igualmente pontua Medeiros (2011, s.p): 
 
No campo processual, especificamente na área trabalhista, demandante 
e demandado possuem os mesmos direitos e obrigações processuais 
(direito de recorrer da sentença que lhe for desfavorável, dever de 
provar o que alega – ônus da prova, dever em não alterar a verdade dos 
fatos, entre outros). 
Este princípio não deve ser aplicado irrestritivamente, mas em sentido 
amplo, ou seja, somente haverá igualdade ou isonomia quando houver 
tratamento igual entre iguais. Por outro lado, haverá flagrante 
desigualdade se proporcionarmos tratamento igual a desiguais. 

 

Isso quer dizer que não adianta aplicar a igualdade, onde os sujeitos são desiguais, 

como no caso do empregador e empregado, o tratamento igualitário beneficiaria o 

empregador, por ser o agente melhor economicamente e prejudicaria o empregado por 

estar diretamente subordinado ao empregador. Por isso imprescindível o ensinamento de 

Alexandre de Moraes (2005, p. 31) acerca disto: 
 
o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações 
absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais na medida em 
que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de 
Justiça. 
 

Diante disso, o tratamento igualitário em casos desiguais não iguala as partes, 

acabam ocasionando prejuízo à parte mais vulnerável na hora da fixação das decisões 

arbitrarias. Sobre isso, ensina Montenegro Filho (2005, p. 54): 

Topograficamente alocado no art. 5º da CF, colhe-se do princípio em 
análise que as partes devem ser tratadas com igualdade (paridade) 
dentro da relação jurídica, não podendo a lei processual ou o seu 
aplicador – o magistrado, investido na função jurisdicional e 
competente para julgar certo conflito de interesses – em princípio 
beneficiar a uma das partes do embate, desprivilegiando a outra do 
mesmo tratamento jurídico-processual. 

Por isso, de acordo Alexandre de Moraes o princípio da igualdade, consagrado 

pela CF/88, opera em dois planos distintos, de um lado, frente ao legislador ou ao próprio 

executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, 

impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se 

encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, 
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basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira 

igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções 

filosóficas ou políticas, raça ou classe social. MORAES (2004, p 67). 

Portanto, frente a essa duplicidade torna-se necessário que haja uma estabilidade 

nessas condições, esclarece Oliveira Felipe (2011, s.p) sobre o equilíbrio processual:  
 
Mas a tarefa de equilibrar processualmente os litigantes que não se 
encontram em igualdade de condições é delicada. As prerrogativas não 
devem superar o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. 
Por isso, frequentemente a doutrina considera inconstitucional o 
tratamento privilegiado às partes 

 
Contudo, fica evidente que o Princípio da Igualdade ou Isonomia busca 

claramente a igualdade entre as partes no Direito do Trabalho, garantido que não haja 

uma desigualdade na relação trabalhista. 

 

b. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto na Constituição Federal 

de 1988, em seu art. 1º, inciso III, sendo um princípio fundamental. 

Segundo Nicolau (2012, s p): 
Como princípio fundamental, o princípio da dignidade da pessoa 
humana é e deve ser considerado como princípio supremo de que todos 
os demais princípios derivam e que norteia todas as regras jurídicas. 

 

Ainda conforme o autor retro: 
Por ser um valor tão supremo, a dignidade humana necessita de 
proteção do Estado que, através de seus poderes de atuação, deve criar 
mecanismos para a sua promoção e inclusão social. 
Nessa linha de ideias, o princípio da dignidade da pessoa humana serve 
como fundamento para todos os tipos de relações jurídicas, inclusive 
para as relações que se desenvolvem na esfera laboral. (NICOLAU, 
2012 s p) 

 
Ademais, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode ser aplicado na 

relação empregatícia, de forma como proteção ao trabalhador contra atos que afrontem 

sua integridade e dignidade, de forma a lhe garantir condições laborais saudáveis e dignas 

conforme esclarece Nicolau (2012, s.p): 
 
O contrato de trabalho possui natureza jurídica e características 
próprias, o que o torna tão diverso das demais espécies de contratos, a 
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ponto de merecer um ramo do direito especializado na sua 
regulamentação. 
A especificidade das relações de trabalho se verifica na ocorrência de 
02 (duas) obrigações recíprocas: de um lado a obrigação do empregado, 
que tem por objeto a prestação de serviços e, de outro, a obrigação do 
empregador, que se perfaz no pagamento da remuneração. 
O trabalho é a prestação; o salário, a contraprestação. 
A vida depende do trabalho. O trabalhador depende do trabalho para 
sobreviver e ter uma existência digna. Dessa forma, sem o trabalho não 
há dignidade. 

 

Nesse sentido, Sarlet afirma que: 

os direitos e garantias fundamentais podem, com efeito, ainda que de 
modo e intensidades variáveis, ser reconduzidos de alguma forma à 
noção de dignidade da pessoa humana, já que todos remontam à idéia 
de proteção e desenvolvimento das pessoas, de todas as pessoas”. 
(Sarlet, 2002, p. 84) 

 

Sendo assim, os trabalhadores ganham proteção na sua relação empregatícia, 

buscando a igualdade concreta e uma garantia mínima de subsistência digna ao ser 

humano, pois é um direito fundamental, segundo Renata Prince Junqueira de Andrade: 

 
Por meio dos Direitos Humanos, a aplicação e a interpretação das leis e 
normas devem ser realizadas de forma a sempre a proporcionar a 
primazia dos direitos e interesses da classe trabalhadora, privilegiando 
um processo jurídico de fruição dos direitos trabalhistas que abarque as 
classes excluídas. 
Os Direitos Humanos são a base estruturante de um estado de direito. 
A busca pelo cumprimento das leis trabalhistas se mostra com uma 
maneira de estimular a aplicação dos Direitos Humanos ao trabalhador 
proporcionando o alcance concreto da igualdade real e de uma garantia 
mínima de subsistência digna ao ser humano. 
Nesta esteira Gabriela Neves Delgado “a estipulação pelo Estado 
Democrático de Direito do direito ao trabalho digno corresponde a uma 
conquista da pessoa humana, em contraponto às experiências históricas 
de espoliação das energias humanas com intuitos econômicos”. Afirma 
ainda, “o direito ao trabalho digno, como elemento de concretização das 
liberdades básicas do homem, deve gozar de aplicabilidade imediata, já 
que alçado à condição de direito fundamental”.  
Para a concretização de um direito a vida digna é indispensável o livre 
acesso ao direito fundamental ao trabalho, que da mesma forma deve 
ser inteiramente digno. Não existe a possibilidade da concretização 
desse direito fundamental sem um amplo respeito aos direitos humanos, 
proporcionando-se assim a vida humana digna. (Andrade, 2015, s.p) 

 

Contudo, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um direito Fundamental 

para o empregado, garantindo assim, uma forma digna de trabalho na relação trabalhista. 
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3.2 Inconstitucionalidade da Limitação Imposta pela Reforma Trabalhista 

 

A Reforma Trabalhista ocorrida em 11/11/2017 pela Lei n 13.467/2017, trouxe 

especificamente em seu artigo 223 G, § 1º, da Consolidação de Leis do Trabalho, além 

dos parâmetros de fixação dos valores de indenização a serem pagos para o empregado 

vítima de dano moral, a limitação dessa indenização, tendo como teto máximo o salário 

do ofendido multiplicado por 50 vezes. Vejamos: 

 
§ 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. 

 

Assim, a lei como posta, prevê que para arbitrar o valor do dano moral aos 

empregados o Juiz do Trabalho tenha que verificar o valor do salário de cada indivíduo 

vítima de dano moral e limitar o valor da indenização, pelo mesmo fato, ainda que as 

sequelas sejam as mesmas de acordo com sua remuneração. 

A primeira norma aplicável ao caso independente de qualquer análise vem a ser a 

Constituição Federal, principalmente quanto ao seu maior primado a dignidade da pessoa 

humana, conforme Val (2019). 

 
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; 

 
Quanto ao dever de indenização temos a previsão nos incisos V, X do artigo 5º da 

CF: 
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, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 
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Também temos a aplicação: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa; 

 

Fica evidente que qualquer dano moral sofrido pelo empregado na relação de 

trabalho deve ser indenizado, ou seja, reparado, conforme artigos expressos no texto 

Constitucional, acerca disso não há dúvidas, no entanto limitar o valor de indenização é 

o mesmo que colocar preço ao dano extrapatrimonial, como se o valor da indenização 

fosse cobrir ou mesmo reparar integralmente o dano sofrido, como nos casos de 

amputação. 

Desse modo, é inconstitucional estabelecer limitação ou tarifação à reparação do 

dano moral, conforme esclarece Sznifer (2017, s.p): 
 
Isto porque a Constituição garantiu o direito a ampla reparação dos 
danos sofridos, sem qualquer limitação ou tarifação, estatuindo que se 
constitui em direito fundamental da pessoa humana a reparação devida 
por danos materiais, morais ou à imagem, consoante previsão constante 
do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal. 

 

Ainda segundo o autor supra mencionado: 
 
As retrocitadas Normas Constitucionais são dotadas com o que a 
doutrina denomina “Eficácia Plena”, ou seja: são Normas que possuem 
aplicabilidade imediata, não necessitando da intermediação do 
legislador infraconstitucional para produzir efeitos. Destarte, já estão 
produzindo seus efeitos no mundo jurídico desde a entrada em vigor 
da atual Constituição. 
É inquestionável que a indenização por dano moral tem a finalidade de 
conferir uma adequada reparação a eventual humilhação, angústia, 
sofrimento, aborrecimento, dor, etc. a quem sofreu injusta lesão a 
direito assegurado pelo ordenamento jurídico. 
Em observância às garantias constitucionais acima referidas, não pode 
o indivíduo sofrer qualquer limitação ou tarifação ao seu direito 
indenizatório em caso de haver sofrido comprovado dano de natureza 
moral. (Sznifer, 2017, s.p) 

 

Ainda assim, a Lei nº 13.467/17 da Reforma Trabalhista criou uma tabela 

para a reparação de danos extrapatrimoniais no âmbito das relações de trabalho, 

estabelecendo quatro patamares indenizatórios em seu artigo 223 G, § 1º, da CLT, 

quais sejam: 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730887/inciso-v-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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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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. 

 

Segundo Sznifer, 2017, s.p: 
 
[...] não se pode admitir o tabelamento da indenização por danos morais 
como pretendeu instituir o legislador da reforma trabalhista, porquanto 
a lei ordinária não pode se sobrepor aos preceitos constitucionais, 
mormente aqueles inseridos no título referente aos Direitos e Garantias 
Fundamentais. 
Sobre ser o exposto, referido tabelamento estabeleceu verdadeira 
discriminação em relação às vítimas de dano moral, ensejando 
tratamento diferente em situações idênticas, violando claramente o 
princípio da isonomia previsto no “caput” do art. 5º da CF, o que 
também afigura-se de todo inadmissível. 

 

A Constituição Federal garante através do seu texto constitucional a reparação por 

dano moral ou material a qualquer indivíduo que tenha seu direito violado, sendo que 

aquele que viola esse direito arcará com uma obrigação indenizatória, a fim de reparar o 

dano causado, isso nos danos matérias, nos casos de dano extrapatrimonial não há valor 

indenizatório que repare e compense o sofrimento da vítima do dano. Dessa forma, a 

limitação fixada para o valor de indenização não supre o sofrimento ou a humilhação 

sofrida, uma vez que o dano moral não pode ser mensurado com valores, não existe 

tarifação para os danos morais, desta forma sendo inconstitucional, pois com a limitação 

do valor no teto de 50 vezes o salário do ofendido, vai contra aos direitos e garantias 

Constitucionais que são assegurados aos trabalhadores. 

 

3.3 Propostas de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

 

A Reforma Trabalhista recebeu questionamentos no Supremo Tribunal Federal 

quanto a inclusão do artigo 223 G da Consolidação de Leis do Trabalho, que trata sobre 

a limitação da fixação de valores de indenização por danos extrapatrimoniais. 

Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA), o artigo 223-G da lei 13.467/17 instituída pela Reforma Trabalhista é 

inconstitucional, com isso propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 

5870 que impugna a norma introduzida na Consolidação das Leis do Trabalho, 
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esclarecendo que a fixação de limites de valor de indenização, sob o prisma de que a lei 

não pode impor limites ao Poder Judiciário quanto à fixação de valor de indenização por 

dano extrapatrimonial, pois isso implicaria restrição ao exercício da jurisdição. Afirma 

que os artigos. 5º-V-X e 7º-XXVIII da Constituição asseguram tratamento especial ao 

instituto da reparação de prejuízo extrapatrimonial e garantem indenização ampla e 

irrestrita de dano decorrente da relação de trabalho. Sustenta, ainda, que os artigos. 170-

VI e 225-§3º da Carta Magna reforçam a noção de obrigatoriedade de proteção do meio 

ambiente de trabalho e de reparação de danos causados no âmbito trabalhista. Assevera 

que o STF já concluiu pela impossibilidade de tarifação de dano moral ao reconhecer não 

recepcionados os arts. 51 e 52 da Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, pela Constituição 

de 1988. 
 

Quanto aos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, esclarece que o legislador fixou de início limites vinculados ao 

“último salário contratual do ofendido”, parâmetro esse que poderia ser tido como 

possuidor de alguma proporcionalidade, considerado o elemento “salário do ofendido”. 

Se de um lado a referência ao salário do ofendido como parâmetro para a fixação da 

indenização, poderia ser considerado proporcional para a correta fixação da indenização, 

de outro deverá ser considerado contrário ao princípio da isonomia, porque a indenização 

decorrente de um mesmo dano moral (p.ex.: tetraplegia de um servente ou de um diretor 

de empresa) terá valor diferente em razão do salário de cada ofendido.(ANAMATRA- 

ADI -2018, p.8) 

 
Ademais, explica sobre a violação ao Princípio da Isonomia: 

 
Com efeito, a perda de vigência da MP (Medida Provisória) n. 808 
ressuscitou a violação ao princípio da isonomia, ao deixar de fixar 
percentual sobre uma mesma base de cálculo (“valor do limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”) e voltado a 
utilizar como referência ou base de cálculo o valor do salário do 
empregado, o que levará a fixação de valores de indenização por dano 
moral discrepantes entre os trabalhadores. 
Ademais, se a MP n. 808 tinha ampliado o direito da indenização aos 
trabalhadores de menor renda (pois o valor do limite máximo dos 
benefícios do RGPS são maiores do que o de grande parcela dos 
trabalhadores brasileiros), agora, com sua revogação, operou-se uma 
redução ao direito de indenização, configurando, com maior clareza, a 
violação ao princípio contido no inciso XXVIII do art. 7º da CF, pois 
ele garante uma indenização ampla do dano extrapatrimonial decorrente 
da relação de trabalho:Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
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(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa; (ANAMATRA – ADI -2018, p.2) 

 

A ANAMATRA propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade, devido ao caso 

que ocorreu sobre a Leia de Imprensa, onde o Supremo Tribunal Federal, julgou 

inconstitucional a tarifação para a fixação da indenização por dano moral, uma vez que 

impunha uma limitação ao Poder Judicial, esclarece em sua Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, vejamos: 
A questão em debate é semelhante à que essa Corte apreciou, quando 
declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, no ponto em que 
ela impunha uma limitação ao Poder Judiciário, por meio de uma 
tarifação, para a fixação das indenizações por dano moral, decorrente 
de ofensa à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 
Considerou esse eg. STF que a CF emprestou à reparação do dano moral 
tratamento especial pelos incisos V e X do art. 5º, desejando que a 
indenização decorrente desse dano fosse o mais amplo possível, razão 
pela qual a tarifação imposta pela lei precedente à CF de 1988, não teria 
sido por ela recepcionado. No caso sob exame, o que se vê é uma lei 
posterior à CF de 1988, que está impondo uma tarifação (limitação) ao 
dano extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho, de sorte que, 
nos termos da nova lei, o Poder Judiciário estará impedido de fixar uma 
indenização superior à efetivamente devida para reparar o dano 
ocorrido. (ANAMATRA – ADI – 2018, p 1,2) 
 

Dessa forma, se o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma Lei que 

dava ao Juiz do Trabalho uma limitação a fixação do valor de indenização, por que não 

julgar inconstitucional a lei inclusa pela Reforma Trabalhista de 13/07/17 que limita o 

valor a ser indenizado? 

Além da ANAMATRA, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 6069, com pedido de liminar, para questionar alterações promovidas pela 

Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) na Consolidação das Leis do Trabalho(CLT) 

referentes à reparação por danos morais decorrentes da relação de trabalho. OAB 

argumenta que os artigos 223-A e 223-G, parágrafos 1º e 2º, da CLT criaram uma 

espécie de tarifação para o pagamento de indenização trabalhista, utilizando como 

parâmetro o último salário contratual do ofendido. 

Conforme esclarece o Supremo Tribunal Federal sobre ao pedido da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade pela Ordem dos Advogados do Brasil:  
A entidade lembra que a Medida Provisória (MP) 808/2017 havia 
alterado esse critério para prever como base de cálculo o teto de 
benefícios do INSS. Contudo, como a MP não foi convertida em lei, 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/478059431/lei-13467-17
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000244/artigo-223a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000229/artigo-223g-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000203/par%C3%A1grafo-1-artigo-223g-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000193/par%C3%A1grafo-2-artigo-223g-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/521039415/medida-provisoria-808-17
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foram restabelecidas as regras previstas no texto questionado. “A 
medida provisória que caducou era mais benéfica ao trabalhador de 
baixa renda, embora ambas as regras caminhem em sentido 
diametralmente oposto aos princípios basilares do Estado de Direito, 
pois limitam a indenização, quando a regra é a reparação integral do 
dano, conforme disposto no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição 
Federal”, argumenta. Além de ferir o dever constitucional de reparação 
integral do dano, as novas regras, segundo a OAB, violam os princípios 
da isonomia, da independência funcional dos magistrados, da proteção 
do trabalho e da dignidade da pessoa humana. (Supremo Tribunal 
Federal, 2019, s.p) 

 

O relator Gilmar Mendes, determinou que a ADI 6069, seja apensada à ADI 5870, 

apresentada pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) 

contra a mesma legislação, visando à tramitação em conjunto. 

Portanto, resta clara a inconstitucionalidade da limitação do valor de indenização 

por dano moral, ferindo princípios e normas constitucionais que garantem a reparação por 

dano extrapatrimonial, sobretudo porque existem danos que não podem ser reparados, 

como ter algum membro amputado, não há um valor indenizatório a ser computado e 

limitando o valor em até 50 vezes, fere a dignidade da pessoa, o valor que receberá é 

injusto ao dano sofrido. No mais, limitar a indenização ao último salário contratual do 

ofendido, fere drasticamente o princípio da igualdade, percebe que havendo a mesma 

gravidade do dano, em indivíduos cujo salário é diferente, os valores ficaram 

desbalanceados frente ao mesmo dano, ou seja, o indivíduo que ganhar mais receberá um 

valor maior de indenização do que o indivíduo que ganha menos, frente a mesma 

gravidade dos danos. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Os direitos trabalhistas brasileiros, além dos contidos no artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988, estão previstas na Consolidação das Leis do Trabalho implantada em 

nosso ordenamento jurídico desde 1943. Com a entrada em vigor da Lei nº13. 467/2017, 

conhecida como a Reforma Trabalhista foram alterados e/ou suprimidos vários direitos 

garantidos aos empregados pela CLT. 

Uma das mudanças trazidas pela Reforma, sendo o foco do presente trabalho, são 

as alterações no critério de fixação de valores de indenização por dano moral. 

A Constituição Federal, além de garantir a proteção do empregado na relação 

trabalhista, combatendo vícios existentes na relação do trabalho, garante também que seja 

assegurado o direito a reparação por danos morais. Portanto, é incontroverso que aquele 

que tem sua intimidade, vida privada, a honra e a imagem violado, têm direito a 

indenização. 

Todavia, com a Reforma Trabalhista, para a reparação do dano moral, o valor 

indenizatório passou a ser limitado, obedecendo a critérios para fixação da indenização a 

ser paga a cada um dos ofendidos utilizando-se como base de cálculo o salário contratual 

do empregado lesionado, atribuindo-se, muitas vezes, valores diferentes para o mesmo 

dano acarretado, como, por exemplo, nos casos de dano moral coletivo.  

O valor a ser reparado considera, ainda,  a gravidade do dano causado: se for de 

ofensa de natureza leve até três vezes o último salário contratual do ofendido, se for 

ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido, se for 

ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido e se for 

ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do 

ofendido, deixando claro o limite de até 50 vezes o último salário do empregado. 

Dessa forma, o valor de indenização por dano moral sofreu restrições, impondo 

limites que a Constituição Federal não prevê, pois antes da reforma trabalhista não havia 

critérios para o limite de valor de indenização a serem pagas ao ofendido. 

A inconstitucionalidade da inclusão do artigo 223-G,§1º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho feita pela Reforma Trabalhista fere os princípios fundamentais que 

garantem ao empregado a proteção na relação do trabalho, tais quais o princípio da 

igualdade, a dignidade da pessoa humana, bem como a inviolabilidade da intimidade, da 

vida privada, da honra e da imagem, sendo assegurado o direito de indenização por dano 

moral decorrente de sua violação.  
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Resta evidente a inconstitucionalidade do limite imposto pela reforma, chegando-

se ao absurdo de permitir que se duas pessoas que possuem um valor de salário diferente 

sofrerem o mesmo dano, quem tiver maior salário recebera o maior valor de indenização, 

tendo em vista que o valor a ser recebido pela reparação é até 50 vezes o último salário 

contratual do ofendido, dependo da natureza da ofensa (Leve, média, grave e gravíssima). 

E mais, além do valor da reparação do dano moral ser limitado, a sua limitação, em alguns 

casos não será suficiente para reparar ou compensar o sofrimento do ofendido, como se 

sofrimento humano pudesse ser fixado em valores. 

Sendo assim, teria hoje eficácia a fixação dos valores de indenização por dano 

moral na justiça? 

A resposta é simples, não. Pois a inclusão do artigo 223 G, § 1º, da Consolidação 

das Leis do Trabalho pela Reforma Trabalhista, que limita os valores indenizatórios até 

no máximo 50 vezes o salário do ofendido vai contra os princípios constitucionais, vez 

que o valor de indenização a ser pago é injusto para o empregado que sofrer o dano moral. 

Ademais, é notório que a Reforma trabalhista impactou também sob a ótica dos 

princípios orientadores do direito trabalhista, como por exemplo, o Princípio da Proteção, 

na qual o trabalhador que se via protegido por ser considerado fragilizado 

economicamente frente ao empregador, hoje recebendo o valor de indenização limitado 

em até cinquenta vezes o último salário contratual. 

Sob a ótica do Princípio da irrenunciabilidade de direitos, o cerceamento aos 

critérios de valor de indenização implantada pela Reforma trabalhista, em que o 

empregado é obrigado, de certa forma, a renunciar seus direitos haja vista ter que receber 

o valor de reparação do dano moral através de critérios de limitação para o valor a ser 

recebido. 

Assim, a reparação pelo dano sofrido não é satisfatória para o ofendido, sendo 

injusto o valor que receberá em até cinquenta vezes o último salário contratual, 

principalmente porque há danos causados que são irreparáveis nos seres humanos. 

Diante disso, temos um direito fundamental violado, consequentemente um 

sujeito de direitos trabalhistas, o trabalhador, injustamente reparado pelo dano sofrido, 

tendo em vista a inconstitucionalidade da limitação de valor de indenização por dano 

moral, produzida por uma norma recém introduzida no ordenamento jurídico. 
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