UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
PAOLA VIECO PINHEIRO

A FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
tarifação, efetividade da reparação ao empregado e efeito punitivo ao
empregador

São Paulo/SP
2020

PAOLA VIECO PINHEIRO

A FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
tarifação, efetividade da reparação ao empregado e efeito punitivo ao
empregador

Dissertação apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo,
como parte das exigências para obtenção
do título de Mestre em Direito do trabalho
e da Seguridade Social.
Área de concentração: Direito do Trabalho
e Seguridade Social.
Orientador: Professor Titular Doutor Sergio
Pinto Martins

São Paulo
2020

Nome: PINHEIRO, Paola Vieco
Título: A fixação do valor da reparação por danos extrapatrimoniais: tarifação,
efetividade da reparação ao empregado e efeito punitivo ao empregador.
Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Mestre em Direito do Trabalho e Seguridade Social

BANCA EXAMINADORA

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Dedico este trabalho à minha mãe, Norma, que sempre
me incentivou na busca dos meus sonhos e nunca
desistiu me mim, cujos ensinamentos guiarão meus
passos por toda minha vida.

AGRADECIMENTOS

A Deus pelo dom da vida e presença constante em minha vida.
Além dEle, ao longo do caminho desta busca pelo título de Mestre,
muitos auxílios foram extremamente valiosos.
O mais fundamental de todos, o da minha família, pelo apoio
incondicional.
Ao meu orientador, Professor Doutor Sergio Pinto Martins, pelo
acolhimento, estímulo e dedicação à arte de ensinar.
Às Doutoras Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro e Ivani Contini
Bramante pela confiança e incentivo que tem marcado a minha trajetória
acadêmica.
Aos colegas do escritório Pinheiro Liberato Advogados, que me
ajudaram no gerenciamento do escritório e nas ausências que possibilitaram a
realização deste trabalho.

RESUMO

A presente dissertação versa sobre estudo e análise prática dos danos
extrapatrimoniais oriundos das relações de trabalho, em especial com alterações
provenientes da Lei nº 13.467/2017. Inicialmente a pesquisa busca sistematizar
a responsabilidade civil, máxime no que diz respeito aos deveres e direitos
personalíssimos do empregado, considerando em si mesmo ou inserido em meio
ambiente laboral, para estruturar ordem de danos extrapatrimoniais (moral,
existencial, estético, socioambiental e moral coletivo). Um dos enfoques para
este estudo é uma proposta de releitura construtiva e interpretativa sistemática
dos artigos 223-A a 223-G da Consolidação das Leis do Trabalho. Para esta
finalidade são abordados também aspectos de direito estrangeiro, tanto pela
doutrina quanto jurisprudência, de países como Estados Unidos, Reino Unido,
França, Espanha e Portugal desenhando modelos de quantificação e fixação de
indenizações, com análise dos seus aspectos compensatórios, punitivos,
pedagógicos

e

preventivos,

demonstrando

a

inconstitucionalidade

e

inefetividade da utilização do sistema e tarifação das indenizações, em
contraposição ao disposto no artigo 223-G da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Palavras- chave: Responsabilidade Civil. Danos Extrapatrimoniais. Danos
Personalíssimos. Contrato de Trabalho. Reforma Trabalhista. Tarifação de
Danos.

ABSTRACT

This dissertation deals with the study and practical analysis of non-pecuniary
damages arising from employment relationships, in particular from the changes
that resulted to the Law nº 13.467/2017. Initially, the research seeks to
systematize civil liability, maximum with regard to the employee's very personal
duties and rights, considering himself or herself in the work environment, to
structure an non-pecuniary damages system (moral, existential, aesthetic, socioenvironmental and collective morality). One of the focuses for this study is a
proposal for a systematic and constructive reinterpretation of articles 223-A to
223-G of the Consolidation of Labor Laws. For this purpose, aspects of foreign
law are also addressed, both by doctrine and jurisprudence, from countries such
as the United States, United Kingdom, France, Spain and Portugal designing
models for quantifying and fixing quantum for damages, with analysis of the
following aspects: compensatory, punitive, pedagogical and preventive,
demonstrating the unconstitutionality and ineffectiveness of the use of the system
and the charging of indemnities, in contrast to the provisions of article 223-G of
the Consolidation of Labor Laws.

Key-words: Civil Liability. Non-Pecuniary damages. Personal Damages.
Employment Contract. Labor Reform. Damage charging.
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INTRODUÇÃO

Embora a responsabilidade civil, inegavelmente, tenha contemplado o
dano moral desde os primórdios, em ordenamentos que influenciaram as
codificações modernas, nem sempre o instituto teve a importância e o
reconhecimento alcançado na atualidade.
Várias são as controvérsias que permeiam o dano extrapatimonial,
principalmente durante o último século. Podemos citar quatro delas, todas
abordadas no presente trabalho. A primeira questiona a possibilidade da
existência do desagravo moral, já que o dano não poderia ser visto ou palpável,
insuscetível, portanto, de certeza.
A segunda deu maior destaque à questão atinente à inviabilidade de
ressarcimento do dano, posto que impossível seria atribuir um preço à dor, muito
menos ordenar a restituição do lesado ao seu estado anterior, como
naturalmente ocorria com o dano material. A controvérsia, nessa trilha, após
longo percurso, restou superada em definitivo com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, que auxiliada por estudos doutrinários, legislações
específicas anteriores e julgados proferidos a respeito, reconheceu vez por todas
o dano moral, garantindo às vítimas o direito ao integral ressarcimento.
Tratou-se da passagem do pensamento essencialmente patrimonialista,
influenciado pelo liberalismo econômico, para a total valorização do ser humano,
como bem supremo de todo o ordenamento jurídico, início, meio e fim de toda e
qualquer ação e relação interpessoal.
Foi a consagração do respeito à dignidade da pessoa humana como
princípio

constitucional,

complementado,

posteriormente,

pela

previsão

expressa do respeito aos direitos da personalidade, que embora previstos de
forma não taxativa, foram insculpidos pelo Código Civil de 2002.
A terceira discussão, decorrente do reconhecimento da ressarcibilidade
do dano moral aliado à necessidade de integral proteção da dignidade da pessoa
humana, se relaciona com aspecto atinente à prática processual, que embora
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tenha sido tratada de maneira breve, em rápidas pinceladas, se mostrou de
grande importância para a completude da obra.
A quarta controvérsia, caracterizada como o verdadeiro objeto do
presente estudo, há muito existente entre nós, mas ainda sem total superação
entre juristas e legisladores, diz respeito à indenização devida, já que sempre
pairam dúvidas acerca da maneira ou forma ideal por meio da qual se
determinará o ressarcimento.
Nesse passo, procurar-se-á no trabalho proposto identificar as
sugestões doutrinárias, bem como as soluções apresentadas por leis
específicas, seja indicando critérios subjetivos, que ficam à disposição do
magistrado para avaliação e posterior arbitramento, como as condições pessoais
da vítima e do ofensor, a gravidade da lesão, a extensão do dano, o contexto e
realidade econômica brasileira, entre outros, seja indicando critérios objetivos.
O estudo do direito comparado, pautado na análise dos critérios para a
quantificação do dano moral em alguns países, da mesma forma, foi utilizado
como subsídio, orientando para a conclusão do trabalho.
Muito se fala da modernização das relações de trabalho, sendo que, em
geral, costuma-se associar “modernização” a “desenvolvimento” e “progresso”,
que, no entanto, não se esbarrou neste novo mundo do trabalho. Isso porque, a
despeito de tantas novidades e inovações, a modernização das relações laborais
não significam, necessariamente, a valorização do trabalho humano.
É cediço e reafirmado pela Organização Internacional do Trabalho que
trabalho não é mercadoria, ocorre que, mesmo envolto por este estágio
civilizatório mundial e protegido por convenções e tratados que propagam o
respeito e reconhecimento ao trabalhador enquanto ser humano, o sistema do
trabalho ainda sofre influxos dos novos paradigmas do direito contratual.
Muito além do que prestação do labor e recebimento de salário, o
contrato de trabalho deve ter um significado muito mais amplo, com aquilo que
se espera da própria sociedade: mais tolerância, mais respeito, mais
solidariedade e preocupação com próximo.

14

Ou seja, não é um simples contrato, aliás, indo mais além,
especialmente porque o descumprimento das cláusulas deste instrumento não
se configura como apenas um inadimplemento contratual, mas corresponde a
uma análise de muitos outros elementos como: boa-fé objetiva e deveres anexos
do contrato, conceito de trabalho digno e decente, princípio da solidariedade e
quais os deveres do empregador para realização destes elementos.
Sabemos que poucos são os empregadores, de fato, preocupados com
o valor humano do trabalho, com o acesso ao mínimo existencial, tratamento
probo e igualitário, promoção e correção dos riscos ambientais, dentre outros.
Em razão disso, a solução é uma mudança de cultura, de mentalidade,
que pode se iniciar por meio da interpretação da responsabilidade por danos
extrapatrimoniais e a tutela eficiente na reparação por danos e lesões de direitos
fundamentais.
A parte fundamental deste trabalho, além do já exposto, cuida
especificamente dos danos extrapatrimoniais derivados das relações de
trabalho, com destaque à nova regulamentação do dano extrapatrimonial
trabalhista, apontando críticas e problemas deste novo cenário e propondo
interpretação conforme dos

institutos

relacionados no Título II-A da

Consolidação das Leis do Trabalho.
O dilema central a ser ultrapassado compõe-se de: como interpretar os
artigos 223-A e seguintes da CLT preservando-lhes a constitucionalidade e quais
as obrigações e direitos extrapatrimoniais presentes nas relações de trabalho.
Especificamente quanto à fixação e quantificação da indenização dos
danos extrapatrimoniais oriundos das relações de trabalho, propondo tutela
adqueada a cumprir finalidade compensatória, punitiva e preventiva por meio de
obrigação não apenas in pecunia, mas também via obrigação de fazer ou não
fazer.
Neste contexto, o artigo 223-G da CLT é analisado mais detidamente em
meio a propostas de interpretação construtiva com o fito de traçar algumas
preocupações voltadas para repercussões processuais e sociais do novo título
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da CLT dos danos extrapatrimoniais.
O enfoque central do trabalho será restrito ao dano extrapatrimonial
individual, cuja pessoa natural, o empregado, seja a vítima, excluindo de uma
análise mais aprofundada o estudo dos danos coletivos e em relação à pessoa
jurídica, embora brevemente mencionados, justamente com a finalidade de
garantir abordagem mais profunda e completa do dano extrapatrimonial
individual e da respectiva responsabilidade do empregador, em especial no
cenário de tarifação e inconstitucionalidade atualmente em vigência no nosso
país.
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CONCLUSÕES

A despeito de todas as teorias acerca do elemento subordinação para
configuração da relação de emprego, é manifesto que há no ambiente de
trabalho estado de sujeição pelo empregado, na medida em que o espaço e o
tempo do trabalhador estão subordinados à organização empresarial.
Por óbvio que, se o dano extrapatrimonial ocorre no trabalho, durante o
trabalho ou em razão do trabalho, a responsabilidade do empregador deve ser
reconhecida. Não aceitá-la significaria a aceitação e conivência com práticas de
trabalho indigno, inseguro e indecente, rechaçadas não apenas no Brasil, como
internacionalmente por organizações internacionais (como a OIT) e qualquer
Estado que tenha dignidade da pessoa humana como valor fundamental.
Um dos meios de contenção dos desmandos e excessos do poder
econômico pode ser feito por meio da responsabilidade civil, com base no
reconhecimento da responsabilidade contratual do empregador, uma vez que a
Constituição propõe o diálogo entre a valorização do trabalho humano,
existência digna e a livre concorrência.
O que não se pode permitir é a transformação do trabalhador em mera
engrenagem da produção, o que pode e deve ser neutralizado com condutas de
boa-fé objetiva e respeito à função social do contrato, resgatando a prevalência
dos interesses humanos em detrimento de interesses patrimoniais nas relações
contratuais.
A ideia é que a imputação da responsabilidade se volte aos direitos
personalíssimos dos empregados, sem perder de vista o papel do empregador
como agente capitalista, buscando uma concordância ou equilíbrio prático entre
os valores constitucionais do trabalho humano e a preservação da livre iniciativa.
Quando há violação dos direitos personalíssimos do empregado, resta
pacífico na jurisprudência o cabimento de reparação no dano extrapatrimonial, e
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neste conceito, há que se abandonar o conceito de reparação integral para que
possamos perseguir o ideal de reparação adequada, apta a recompensar a
vítima, reprimir o ofensor e ofertar resposta social.
Nesta busca podemos entender que a reparação pode ser in pecunia ou
in natura, abarcando o viés compensatório, punitivo e preventivo. Esta chamada
reparação adequada pode ser representada por obrigação de fazer, de pagar ou
mesmo ambas cumuladas, concedendo à vítima algo que lhe traga conforto
positivo “equivalente” ao impacto negativo recebido.
A tutela punitiva-pedagógica ou punitiva-preventiva é cabível como
elemento de ressarcimento dos danos extrapatrimoniais trabalhistas, podendo
ser concebida por multas, suspensões de atividades, obrigações de fazer, dentre
outros, tudo com o objetivo de evitar a reincidência. Ou seja, neste aspecto não
deve importar em enriquecimento / ganho econômico para a vítima, mas à
prevenção de ocorrência de novos danos da mesma natureza.
Especificamente no quanto às previsões legais relativas aos danos
extrapatrimoniais, a Reforma Trabalhista prevista na Lei nº 13.467/2017, dentre
muitas outras alterações, incluiu o Título II-A à CLT (artigos 223-A a 223-G), que
suscita muitos questionamentos, em específico pela violação aos artigos 7º,
XXVIII, 170 e 225 da Constituição Federal pelo parágrafo primeiro com seus
incisos do artigo 223-G da CLT.
Todo o raciocínio lógico desenvolvido neste trabalho nos leva a
conclusão de que os referidos artigos 223-A a 223-G da CLT, por sua
interpretação

literal

são

eivados

de

inconstitucionalidade.

Entretanto,

considerando que estes dispositivos encontram-se vigentes, bem como partindo
da premissa que o ordenamento jurídico não pode conter antinomias, formado
por partes separadas que, em conjunto, tornam o sistema coeso, não resta sorte
diversa senão buscar um modo de compatibilizar todos os dispositivos legais por
meio de interpretação sistemática, conforme a Constituição Federal.
Este entendimento deve se aplicar não apenas para a tarifação prevista
no §1º do artigo 223-G da CLT, bem como para todos os outros artigos
pertencentes ao Título II-A, conforme já exposto no desenvolvimento do trabalho.
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Um dos aspectos mais polêmicos da reforma trabalhista justamente se
deu em razão da tarifação, que deve ser entendida como flexível e orientadora,
mantendo os julgadores livres para fixar valores diversos em casos que
extrapolem o limite indicado pelo legislador, desde devidamente justificado,
preservando a isonomia, segurança jurídica e previsibilidade das decisões
judiciais.
Por este motivo, o entendimento do parágrafo primeiro do artigo 223-G
da CLT tal como previsto, em sua interpretação literal, revela-se flagrantemente
inconstitucional, uma vez que o artigo 5º, V da Constituição Federal garante o
direito a indenização proporcional à lesão, sendo impossível o estabelecimento
de limites máximos para reparação de danos extrapatrimoniais.
Os incisos do parágrafo primeiro do mesmo artigo devem ser
observados como instrumento de aplicação do princípio isonômico e de
superação da insegurança jurídica, sem prejuízo da mais ampla liberdade do
magistrado em avançar sobre os tetos sugeridos em lei, devidamente cumprido
o ônus de fundamentação.
Não obstante alguns entendam que deixar a fixação do valor relativo ao
dano moral ao arbítrio do judiciário é um procedimento frágil e perigoso, haja
vista a subjetividade com que pode ser tratada, gerando disparidades entre
julgamentos que analisam danos da mesma espécie, entendemos que este se
verifica, ainda, o melhor caminho para que a indenização alcance seus objetivos,
quais sejam, satisfazer plenamente a vítima e desestimular o ofensor.
Porém, não podemos deixar de apontar que para que se alcance o
objetivo proposto pelo instituto da responsabilidade civil, o arbitramento judicial
deve ser realizado de forma objetiva, ou seja, reiteramos, deverá ser com clareza
e com fundamentada justificativa dos motivos determinantes de sua decisão,
apontando-se para cada um dos parâmetros já sugeridos. Com tal procedimento,
motivadas as decisões, evidentemente, não se haverá que repudiar a atuação
dos magistrados, com base na disparidade das decisões. Devidamente
justificadas em cada caso concreto, tal argumento ficará fora de cogitação.
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