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Sem correspondente  
Art. 223 – A. Aplicam-se à reparação de
danos  de  natureza  extrapatrimonial
decorrentes  da  relação  de  trabalho
apenas os dispositivos deste Título1. 

Art. 223 – B. Causa dano de natureza
extrapatrimonial a ação ou omissão que
ofenda a esfera moral ou existencial da
pessoa física ou jurídica, as quais são
as  titulares  exclusivas  do  direito  à
reparação2. 

Art.  223  –  C.  A honra,  a  imagem,  a
intimidade,  a  liberdade  de  ação,  a
autoestima, a sexualidade, a saúde, o
lazer e a integridade física são os bens
juridicamente  tutelados  inerentes  à
pessoa física3. 

Art.  223  –  D.  A imagem,  a  marca,  o
nome, o segredo empresarial e o sigilo
da  correspondência  são  bens
juridicamente  tutelados  inerentes  à
pessoa jurídica. 

Art.  223  –  E.  São  responsáveis  pelo

1 O objetivo aqui foi impedir do Código Civil, em especial o Art. 944.
 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano,
poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

2 As principais críticas ao art. 223-B repousam na limitação que se faz ao titular, visto
que,  pelo  prisma  literal,  o  dispositivo  legal  não  contempla:  (a)  o  dano  moral  em
ricochete (a perda de um querido, quando o trabalhador vem a falecer em um acidente
de trabalho); (b) a transmissão do dano moral da vítima para os seus sucessores (art.
943, CC). 

3 A previsão contém não contempla a morte ou a liberdade  religiosa, por exemplo.
Não se pode esquecer que o art. 5º, V, CF, não limita, de forma taxativa, as hipóteses de
indenização por  dano moral.  Logo,  o  magistrado trabalhista,  diante do caso concreto,
deverá apreciar toda e qualquer hipótese ofensiva à personalidade do trabalhador, como
possível de plena reparação em nível de dano moral, como também o material.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676914/artigo-943-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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/10730887/inciso-v-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


dano  extrapatrimonial  todos  os  que
tenham  colaborado  para  a  ofensa  ao
bem jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omissão. 

Art.  223  –  F.  A reparação  por  danos
extrapatrimoniais  pode  ser  pedida
cumulativamente  com  a  indenização
por  danos  materiais  decorrentes  do
mesmo ato lesivo. 

§ 1o Se houver cumulação de pedidos,
o  juízo,  ao  proferir  a  decisão,
discriminará  os  valores  das
indenizações  a  título  de  danos
patrimoniais  e  das  reparações  por
danos de natureza extrapatrimonial4. 

§ 2o A composição das perdas e danos,
assim  compreendidos  os  lucros
cessantes e os danos emergentes, não
interfere  na  avaliação  dos  danos
extrapatrimoniais. 

Art. 223 – G . Ao apreciar o pedido,  o
juízo considerará: 
I - a natureza do bem jurídico tutelado; 
II  - a intensidade do sofrimento ou da
humilhação; 
III - a possibilidade de superação física
ou psicológica; 
IV - os reflexos pessoais e sociais da
ação ou da omissão; 
V - a extensão e a duração dos efeitos
da ofensa; 
VI  -  as  condições  em  que  ocorreu  a
ofensa ou o prejuízo moral; 
VII - o grau de dolo ou culpa; 

4 Como  já  previsto  na  Súmula  37,  STJ,  a  reparação  por  danos
extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por
danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo (art. 223-F, caput, CLT),
sendo que se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão,
discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e
das reparações por danos de natureza extrapatrimonial (art. 223-F, § 1º). 



VIII  -  a  ocorrência  de  retratação
espontânea; 
IX - o esforço efetivo para minimizar a
ofensa; 
X - o perdão, tácito ou expresso; 
XI - a situação social e econômica das
partes envolvidas; 
XII - o grau de publicidade da ofensa. 

§ 1o Se julgar procedente o pedido,  o
juízo fixará a indenização a ser paga,
a cada um dos ofendidos,  em um dos
seguintes  parâmetros,  vedada  a
acumulação: 

I  -  ofensa  de  natureza  leve,  até  três
vezes  o  último salário  contratual  do
ofendido; 
II  -  ofensa  de  natureza  média,  até
cinco  vezes  o  último  salário
contratual do ofendido; 
III - ofensa de natureza grave, até vinte
vezes  o  último salário  contratual  do
ofendido; 
IV - ofensa de natureza gravíssima, até
cinquenta  vezes  o  último  salário
contratual do ofendido. 
§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica,
a  indenização  será  fixada  com
observância  dos  mesmos  parâmetros
estabelecidos  no  §  1o  deste  artigo,
mas em relação ao salário contratual
do ofensor. 
§  3o  Na  reincidência  entre  partes
idênticas,  o  juízo  poderá  elevar  ao
dobro o valor da indenização.” 

O STF firmou jurisprudência no sentido de que o dano decorrente
da ofensa praticada pela imprensa não poderia ficar limitado, para fins da
concessão da indenização, a valores previamente fixados em lei. Vejamos os
precedentes que declararam a não recepção das normas de tarifação da
indenização: 



EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  CIVIL.  DANO  MORAL:
OFENSA  PRATICADA  PELA  IMPRENSA.
INDENIZAÇÃO:  TARIFAÇÃO.  Lei  5.250/67  -  Lei  de
Imprensa, art.  52: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88, artigo
5º, incisos V e X. RE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NAS ALÍNEAS a e b. I. - O acórdão recorrido decidiu que o
art. 52 da Lei 5.250, de 1967 - Lei de Imprensa - não foi
recebido pela CF/88. RE interposto com base nas alíneas
a e b (CF, art. 102, III, a e b). Não-conhecimento do RE
com  base  na  alínea  b,  por  isso  que  o  acórdão  não
declarou a inconstitucionalidade do art. 52 da Lei 5.250/67.
É  que  não  há  falar  em  inconstitucionalidade
superveniente.  Tem-se,  em  tal  caso,  a  aplicação  da
conhecida  doutrina  de  Kelsen:  as  normas
infraconstitucionais  anteriores  à  Constituição,  com  esta
incompatíveis,  não  são  por  ela  recebidas.  Noutras
palavras,  ocorre  derrogação,  pela  Constituição nova,  de
normas infraconstitucionais com esta incompatíveis. II. - A
Constituição  de  1988  emprestou  à  reparação
decorrente do dano moral tratamento especial - C.F.,
art. 5º, V e X - desejando que a indenização decorrente
desse dano fosse a mais ampla. Posta a questão nesses
termos,  não  seria  possível  sujeitá-la  aos  limites
estreitos  da  lei  de  imprensa.  Se  o  fizéssemos,
estaríamos interpretando a Constituição no rumo da
lei ordinária,  quando é de sabença comum que as leis
devem ser  interpretadas  no  rumo da  Constituição.  III.  -
Não-recepção, pela CF/88, do art. 52 da Lei 5.250/67 - Lei
de Imprensa. IV. - Precedentes do STF relativamente ao
art.  56  da  Lei  5.250/67:  RE  348.827/RJ  e  420.784/SP,
Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004. V. - RE conhecido - alínea a
-, mas improvido. RE - alínea b - não conhecido. 

(RE 396386, Relator: Min. Carlos Velloso, 2ª Ta., DJ 13-
08-2004) 

EMENTA: INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil.  Lei  de
Imprensa.  Dano moral.  Publicação de  notícia  inverídica,



ofensiva  à  honra  e  à  boa  fama  da  vítima.  Ato  ilícito
absoluto.  Responsabilidade civil  da empresa jornalística.
Limitação da verba devida, nos termos do art. 52 da lei
5.250/67. Inadmissibilidade. Norma não recebida pelo
ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 5º,
IV, V, IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º, da CF de
1988.  Recurso extraordinário improvido.  Toda limitação,
prévia  e  abstrata,  ao  valor  de indenização por  dano
moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com
o  alcance  da  indenizabilidade  irrestrita  assegurada
pela atual Constituição da República. Por isso, já não
vige o disposto no art. 52 da Lei de Imprensa, o qual
não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente. 

(RE 447584, Relator: Min. Cezar Peluso, 2ª Ta., DJ 16-03-
2007) 

EMENTA:  LIBERDADE  DE  INFORMAÇÃO.
PRERROGATIVA  CONSTITUCIONAL  QUE  NÃO  SE
REVESTE  DE  CARÁTER  ABSOLUTO.  SITUAÇÃO  DE
ANTAGONISMO ENTRE O DIREITO DE INFORMAR E
OS  POSTULADOS  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA  E  DA  INTEGRIDADE  DA  HONRA  E  DA
IMAGEM. A LIBERDADE DE IMPRENSA EM FACE DOS
DIREITOS  DA  PERSONALIDADE.  COLISÃO  ENTRE
DIREITOS  FUNDAMENTAIS,  QUE  SE  RESOLVE,  EM
CADA  CASO,  PELO  MÉTODO  DA  PONDERAÇÃO
CONCRETA  DE  VALORES.  MAGISTÉRIO  DA
DOUTRINA.  O  EXERCÍCIO  ABUSIVO  DA LIBERDADE
DE INFORMAR, DE QUE RESULTE INJUSTO GRAVAME
AO  PATRIMÔNIO  MORAL/MATERIAL  E  À  DIGNIDADE
DA PESSOA LESADA,  ASSEGURA,  AO OFENDIDO, O
DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL, POR EFEITO DO QUE
DETERMINA  A  PRÓPRIA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA  (CF,  ART.  5º,  INCISOS  V  E  X).
INOCORRÊNCIA,  EM  TAL  HIPÓTESE,  DE  INDEVIDA
RESTRIÇÃO JUDICIAL À  LIBERDADE DE IMPRENSA.
NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 52 E DO ART. 56, AMBOS



DA  LEI  DE  IMPRENSA,  POR  INCOMPATIBILIDADE
COM  A  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.  DANO  MORAL.
AMPLA  REPARABILIDADE.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  EXAME SOBERANO
DOS FATOS E PROVAS EFETUADO PELO E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.  MATÉRIA
INSUSCETÍVEL  DE  REVISÃO  EM  SEDE  RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
IMPROVIDO. 

- O reconhecimento “a posteriori” da responsabilidade civil,
em regular processo judicial de que resulte a condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais, morais
e  à  imagem  da  pessoa  injustamente  ofendida,  não
transgride os §§ 1º e 2º do art.  220 da Constituição da
República,  pois  é  o  próprio  estatuto  constitucional  que
estabelece, em cláusula expressa (CF, art. 5º, V e X), a
reparabilidade  patrimonial  de  tais  gravames,  quando
caracterizado  o  exercício  abusivo,  pelo  órgão  de
comunicação social, da liberdade de informação. Doutrina.

-  A  Constituição  da  República,  embora  garanta  o
exercício da liberdade de informação jornalística,  impõe-
lhe, no entanto, como requisito legitimador de sua prática,
a necessária observância de parâmetros – dentre os quais
avultam,  por  seu  relevo,  os  direitos  da  personalidade –
expressamente  referidos  no  próprio  texto  constitucional
(CF,  art.  220,  §  1º),  cabendo,  ao  Poder  Judiciário,
mediante  ponderada  avaliação  das  prerrogativas
constitucionais em conflito (direito de informar, de um lado,
e  direitos  da  personalidade,  de  outro),  definir,  em cada
situação ocorrente, uma vez configurado esse contexto de
tensão dialética, a liberdade que deve prevalecer no caso
concreto. Doutrina. 

-  Não subsistem,  por  incompatibilidade material  com a
Constituição da República promulgada em 1988 (CF, art.
5º,  incisos V e X),  as normas inscritas no art. 52  (que
define o regime de indenização tarifada) e no art. 56 (que
estabelece  o  prazo  decadencial  de  3  meses  para



ajuizamento  da  ação  de  indenização  por  dano  moral),
ambos da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67). Hipótese de
não-recepção.  Doutrina.  Precedentes  do  Supremo
Tribunal Federal. 

(decisão  singular  do  Ministro  Celso  de  Mello  no  AI  n.
595.395, DJ. 3/8/2007) 

Como se pode ver, a compreensão só STF é no sentido de que a
garantia da indenização prevista nos incisos V e X do art. 5º, por ser de
uma  indenização  ampla,  não  poderia  previamente  ser  “tarifada”  ou
limitada pela lei,  dada à possibilidade de ser necessária a concessão de
indenização superior à fixada como limite.

 A  alteração  levada  a  efeito  pela  MP.  808/2017,  que  perdeu
eficácia,  reduzia  ou  minorava  a  ocorrência  da  quebra  da  isonomia,  ao
estabelecer como parâmetro o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral da Previdência Social. 

Os dispositivos da CF que estão sendo violados pelo art. 223-G
da CLT, são os seguintes (a partir da ótica de que na definição de “meio
ambiente” há de ser inserido igualmente o “ambiente de trabalho”): 

Art.  5º 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, nos termos seguintes: 

(...)

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; 

Art.  7º  São direitos  dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de  outros  que  visem à  melhoria  de  sua  condição



social: 

(...) 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho  humano  e  na  livre  iniciativa,  tem  por  fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...)

VI  -  defesa  do  meio  ambiente,  inclusive  mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; 

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. 

(...) 

§  3º  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,
independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.

Em suma: inconstitucionalidade material da norma, por violação
aos  arts. 5º, incisos V e X, 7º, inciso XXVIII, 170, inciso VI e 225, §3º da
Constituição  Federal,  que  asseguram  direito  fundamental  à  indenização
ampla e irrestrita dos danos decorrentes da relação de trabalho.

DOUTRINA:

Desse modo, segundo a interpretação constitucional, defende-se que o
art. 223-G, § 1º, da CLT, acrescentado pela Lei 13.467/2017, apenas tem o



objetivo de servir apenas como possível  parâmetro ou sugestão oferecida
ao juiz na atividade jurisdicional de fixação do valor da reparação dos danos
extrapatrimoniais.  Conforme as  peculiaridades do  caso  concreto,  torna-se
possível ao juiz, desde que de modo fundamentado, em consonância com o
art.  93,  inciso  IX,  da  Constituição  da  República,  afastar-se  dos  critérios
rigidamente  previstos  no  dispositivo  indicado  (GARCIA,  Gustavo  Filipe
Barbosa.  Reforma  trabalhista:  análise  crítica  da  lei  13.467/2017.  2.  ed.
Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 112-113).

No mesmo sentido, a doutrina de Maurício Godinho Delgado e
Gabriela  Neves  Delgado,  para  quem,  a  Constituição  rejeita  o  tarifamento
efetuado pela norma impugnada, de modo que a tabela ali exposta somente
pode figurar como parâmetro sugestivo, sem prevalência sobre o juízo de
proporcionalidade, a cargo exclusivo do magistrado. (DELGADO, Maurício
Godinho; DELGADO, Gabriela Neves.  A reforma trabalhista no Brasil: com
os comentários à lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 145-146)

ADI  5870  e  6050:  AUTORA:  ANAMATRA –  requer  a  declaração  de
inconstitucionalidade  dos  dispositivos  que  tratam  da  tarifação  dos
danos extrapatrimonais.

Relator: Ministro Gilmar Mendes

PARECER  DA  PGR: “A  Procuradora-Geral  da  República  opina  pelo
conhecimento da ação e pela procedência do pedido, com a declaração
da  inconstitucionalidade  do  art.  223-G-§1º-I-II-III-IV  da  CLT  e,  por
arrastamento,  sugere  sejam  também  declarados  inconstitucionais  os
parágrafos 2º e 3º do art. 223-G e os arts. 223-A e 223-C da CLT, todos com
redações inseridas pela Lei 13.467/2017”.

PROCESSO ADI 6050 ENTROU NA PAUTA DA SESSÃO DO STF DO DIA
03.10.2019, MAS NÃO TEVE O SEU JULGAMENTO INICIADO.

ENUNCIADOS APROVADOS NA 2ª JORNADA DE DIREITO MATERIAL E
PROCESSIAL DA ANAMATRA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10.10.2017
EM BRASÍLIA:



ENUNCIADO  18.  DANO  EXTRAPATRIMONIAL:  EXCLUSIVIDADE  DE
CRITÉRIOS.

APLICAÇÃO EXCLUSIVA DOS NOVOS DISPOSITIVOS DO TÍTULO II-A DA
CLT À REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES
DAS RELAÇÕES DE TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. A ESFERA
MORAL DAS PESSOAS HUMANAS É CONTEÚDO DO VALOR DIGNIDADE
HUMANA (ART.  1º,  III,  DA CF)  E,  COMO  TAL,  NÃO  PODE  SOFRER
RESTRIÇÃO À  REPARAÇÃO AMPLA E  INTEGRAL QUANDO VIOLADA,
SENDO DEVER DO ESTADO A RESPECTIVA TUTELA NA OCORRÊNCIA
DE ILICITUDES CAUSADORAS DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS  NAS
RELAÇÕES LABORAIS.  DEVEM SER APLICADAS TODAS AS NORMAS
EXISTENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE POSSAM IMPRIMIR,
NO CASO CONCRETO, A MÁXIMA EFETIVIDADE CONSTITUCIONAL AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 5º, V E X, DA CF).
A INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 223-A DA CLT RESULTARIA EM
TRATAMENTO  DISCRIMINATÓRIO  INJUSTO  ÀS  PESSOAS  INSERIDAS
NA RELAÇÃO LABORAL, COM INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA
AOS ARTS. 1º, III; 3º, IV; 5º, CAPUT E INCISOS V E X E 7º, CAPUT, TODAS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ENUNCIADO 19. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: LIMITES 

É  DE  NATUREZA EXEMPLIFICATIVA A ENUMERAÇÃO  DOS DIREITOS
PERSONALÍSSIMOS  DOS  TRABALHADORES  CONSTANTE  DO  NOVO
ARTIGO  223-C  DA CLT,  CONSIDERANDO  A PLENITUDE  DA TUTELA
JURÍDICA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA,  COMO ASSEGURADA
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 1º,  III;  3º,  IV,  5º,  CAPUT, E
§2º). 

ENUNCIADO  20.  DANO  EXTRAPATRIMONIAL:  LIMITES  E  OUTROS
ASPECTOS 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. O ARTIGO 223-B DA CLT, INSERIDO PELA
LEI  13.467,  NÃO EXCLUI  A REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS POR
TERCEIROS  (DANOS  EM  RICOCHETE),  BEM  COMO  A  DE  DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS  OU  MORAIS  COLETIVOS,  APLICANDO-SE,
QUANTO A ESTES, AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI 7.437/1985 E
NO TÍTULO III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



CASO  BRUMADINHO  –  INCONGRUÊNCIAS,  CASO  SE  APLIQUE  A
TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEI 13.467/2017

EMPREGADOS DA PRÓPRIA VALE DO RIO DOCE:  pela literalidade da
norma, limitação aos valores previstos no art. 223-G. 

Ausência  de  isonomia  até  mesmo  em  relação  aos  próprios
empregados, uma vez que o valor da indenização está atrelado ao valor do
salário de cada empregado.

O pagamento da indenização de um empregado cujo salário contratual
fosse de R$ 1.000,00 (mil reais), à luz dessa norma, não poderia ultrapassar
o  valor  de  R$  50.000,00,  (cinquenta  mil  reais),  independentemente  da
capacidade econômica, da gravidade do fato e do grau de culpa ou dolo do
ofensor. 

Por outro lado, um executivo que percebesse salário de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), sua indenização poderá chegar a R$2.500.000,00.

TERCEIROS  (MORADORES,  TURISTAS  E  TRANSEUNTES,  ETC):  não
estariam sujeitos a qualquer limitação para a fixação judicial  de valores a
título de danos morais.

EM SUMA: dupla discriminação inconstitucional: entre trabalhadores e
demais  indivíduos  e  entre  os  próprios  trabalhadores  com  salários
desiguais. 

O governo, ao editar a MP 808/2017, que alterou o art. 223-G e relacionou a
limitação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de relações de trabalho ao
teto de benefícios do INSS, e não ao salário contratual do trabalhador. Além
disso, a MP determinou a inaplicabilidade dos parâmetros do §1º na hipótese
de danos extrapatrimoniais decorrentes de morte, a maioria na tragédia de
Brumadinho. 

Contudo, a medida provisória não foi  votada pelo Congresso Nacional no
prazo, não foi convertida em lei e as disposições originais da Lei 13.467/2017
anteriormente transcritas voltaram a vigorar. 




