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RESUMO: A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, repetindo em maior 
escala o que já havia acontecido em Mariana/MG, trouxe à tona um grande 
problema de desvalorização da vida humana e uma discriminação legalmente 
amparada pela legislação trabalhista após o advento da Lei nº 13.467, em total 
afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Dignidade da Pessoa 
Humana e da Reparação Completa do Dano. O rompimento de uma barragem 
no Córrego do Feijão da Vale, cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de 
janeiro de 2019, pôs fim diretamente a vida de 245 pessoas até o momento. 
Inobstante a discussão acerca da responsabilidade civil, penal, ambiental e 
administrativa da empresa e da União, é a responsabilidade trabalhista que 
afronta os princípios mencionados. A Lei nº13.467, denominada Reforma 
Trabalhista, introduziu na Consolidação das Leis do Trabalho uma tarifação a ser 
observada por ocasião, essencialmente, de ações trabalhistas em sede de 
julgamento de dano extrapatrimonial. A tarifação constante no artigo 223, “g”, 
estabeleceu uma quantificação considerando o último salário do trabalhador. A 
precificação da vida está, portanto, previamente estabelecida neste dispositivo 
celetista, eis que a ofensa de natureza gravíssima, como é a morte, implicará em 
um pagamento de até cinquenta vezes o último salário contratual do trabalhador. 
Em outro aspecto, as novas disposições da legislação trabalhista afastam a 
possibilidade do dano em ricochete, ou seja, retiram a possibilidade jurídica de 
que os familiares possam postular perante a Justiça do Trabalho, indenização 
pelo falecimento do trabalhador, independente do fato, por exemplo, de que este 
tenha sido o único mantenedor da família. Os dispositivos relativos a tarifação 
do dano extrapatrimonial na legislação trabalhista foram objeto de Ações de 
Inconstitucionalidade propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela 
Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Entre outros argumentos, as 
ações estão baseadas na clara violação aos princípios da isonomia, dignidade 
da pessoa humana e reparação integral ao dano. Em relação ao princípio da 
isonomia, é possível constatar que o trabalhador falecido em decorrência do 
desastre com salário mais elevado, justificará uma indenização maior aos seus 
familiares do aquela que será concedida aos herdeiros do trabalhador de menor 
salário. Considerando que o evento provocador da morte de ambos é o mesmo, 
não pode ser o salário o diferenciador da indenização. Por outro lado, 
considerando, exemplificativamente, que uma pessoa estivesse visitando a 
empresa no momento da tragédia, vindo a falecer, a indenização poderia 
alcançar valor bem maior, porque não vinculado a esfera trabalhista e sim a 
esfera cível. A dignidade da pessoa humana está violada, seja na própria 
quantificação, seja no afastamento dos familiares quanto ao dano em ricochete, 
seja na precificação da vida, independente da dor. Quanto ao princípio da 
reparação do dano, a tarifação impõe, desde logo, o valor da vida, não 



concedendo ao trabalhador e/ou seus familiares a reposição integral do prejuízo. 
Assim, o tema é relevante, atual, e seu estudo, através de uma pesquisa 
bibliográfica, documental e de levantamento de dados contribuirá para o direito 
e a sociedade. 
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