


TST– FIM DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO IMPEDE TRABALHADORA 
DE TER ESTABILIDADE DESTINADA ÀS GESTANTES.

A Quarta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho negou a reintegração no empre-
go de uma auxiliar administrativa da micro-
empresa Ação RH Ltda., com sede em Join-
ville (SC), por ter sido despedida enquanto 
estava grávida. Segundo os ministros, o 
contrato de trabalho temporário, com pra-
zo certo para ser encerrado, foi cumprido 
integralmente, e a estabilidade da gestan-
te só ocorre quando há dispensa arbitrária 
ou sem justa causa. A auxiliar foi contrata-
da pela Ação RH, em 15/1/2018, para prestar 
serviços à Empresa de Saneamento Am-
biental e Concessões Ltda. (Esac), em San-
to Antônio de Pádua (RJ), em contrato pelo 

prazo determinado de nove meses. Em se-
tembro daquele ano, descobriu que estava 
grávida e informou a situação às duas em-
presas, mas foi dispensada em 11/10/2018.

Para a trabalhadora, a dispensa foi ilegal. 
Ela sustentava que a gravidez durante o 
contrato de trabalho lhe garantiria a es-
tabilidade provisória no emprego previs-
ta artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto.  A Ação RH, 
em sua defesa, alegou que a estabilidade 
só alcançaria vínculos por prazo indetermi-



nado. O juízo da Vara do Trabalho de Santo 
Antônio de Pádua deferiu a reintegração e 
determinou o pagamento das parcelas de-
vidas desde a dispensa. A decisão foi man-
tida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região (RJ). Segundo o TRT, a norma do 
ADCT não faz nenhuma restrição quanto 
à modalidade do contrato de trabalho, al-
cançando também os temporários.

Em sede de recurso de revista, o relator do 
recurso da empresa, ministro Alexandre Ra-
mos, explicou que o Pleno do TST, no julga-
mento do IAC-5639-31.2013.5.12.0051, fixou a 
tese jurídica de que a garantia de estabi-
lidade provisória à empregada gestante é 
inaplicável ao regime de trabalho tempo-
rário, disciplinado pela Lei 6.019/1974.  Se-
gundo ele, o dispositivo do ADCT se refere 
somente às dispensas arbitrárias ou sem 
justa causa, que não ocorrem quando o 
contrato por prazo determinado se encer-
ra por decurso do tempo.  “O contrato por 
prazo determinado e a estabilidade são 
institutos incompatíveis entre si, que visam 
situações totalmente opostas”, explicou. 
“O primeiro estabelece um termo final ao 
contrato, e o segundo, a seu turno, objetiva 
manter o contrato de trabalho vigente”.

O ministro observou que, conforme o item 
III da  Súmula 244  do TST, a empregada 
gestante tem direito à estabilidade provi-
sória mesmo nos contratos por tempo de-
terminado. Contudo, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) firmou a tese de repercussão 
geral (Tema 497) de que a incidência dessa 

estabilidade somente exige a anteriorida-
de da gravidez à dispensa sem justa causa. 
“A tese é clara quando elege, como um dos 
pressupostos dessa garantia de emprego, 
a dispensa sem justa causa, ou seja, afasta 
a estabilidade de outras formas de termi-
nação do contrato de trabalho: pedido de 
demissão, dispensa por justa causa e ter-
minação do contrato por prazo determina-
do”, disse.

Processo: RR-101854-03.2018.5.01.0471
Fonte: https://www.tst.jus.br/
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TST – EMPRESA É CONDENADA POR MORTE DE MOTORISTA CONVOCADO NAS 
FÉRIAS PARA VIAJAR DE MINAS AO DF.

A Subseção II Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior 
do Trabalho condenou a Buffet Decorfest 
Ltda., de Patos de Minas (MG), ao paga-
mento de R$ 70 mil de indenização à viú-
va e aos dois filhos de um motorista que 
morreu durante viagem a trabalho, ao ser 
atingido por um tiro. Por unanimidade, o 
colegiado desconstituiu decisão definitiva 
em que não fora reconhecida a responsa-
bilidade da empresa, por contrariedade ao 
entendimento consolidado do TST de que 
o transporte rodoviário de cargas é ativida-
de de risco.

O motorista estava de férias, em abril de 
2012, quando foi convocado pela empresa 

para fazer uma viagem para Brasília (DF). 
Conforme relato feito à polícia pela colega 
que o acompanhava na caminhonete, co-
zinheira da empresa, eles saíram juntos de 
Patos de Minas para trabalhar numa festa 
no DF. Quando trafegavam na BR-040, já 
próximo de Brasília, foram ultrapassados 
por um veículo que os seguia na mesma 
direção, e o vidro da janela do lado do mo-
torista estourou. A cozinheira pensou que 
fosse uma pedra projetada pelo pneu do 
outro carro, mas o motorista disse que ti-
nha sido baleado no peito. Dias depois, ele 
faleceu. O juízo de primeiro grau julgou 
improcedente o pedido de indenização da 
família, e a sentença foi confirmada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 



(MG), que entendeu que as atividades da 
empresa de bufê e festas não se enqua-
dram como de risco, e, portanto, ela não 
poderia ser responsabilizada por ação de 
terceiros sobre seus empregados. Segun-
do o TRT, trata-se, “incontroversamente, de 
risco social ao qual, infelizmente, todos nós 
estamos sujeitos”. 

Após o esgotamento das possibilidades 
de recurso (trânsito em julgado), a família 
ajuizou a ação rescisória em abril de 2015, 
visando à desconstituição da decisão defi-
nitiva. O argumento foi de violação literal 
do artigo 927, parágrafo único, do  Código 
Civil, que trata da obrigação de indenizar. 
Para o TRT, contudo, não cabe, em ação 
rescisória, discutir a melhor ou a mais ade-
quada interpretação jurídica de uma nor-
ma. No recurso ao TST, a viúva sustentou 
que deve ser aplicada, no caso, a teoria da 
responsabilidade objetiva (quando a culpa 
não precisa ser provada), pois os riscos a 
que o motorista estava sujeito eram previ-
síveis.

A relatora do recurso ordinário, ministra 
Maria Helena Mallmann, observou que, em 
2013, quando o pedido de indenização foi 
rejeitado, o TST já tinha jurisprudência con-
solidada de que a atividade de transporte 
rodoviário de cargas feita implica, por sua 
natureza, risco mais acentuado para o mo-

torista do que para os demais membros da 
coletividade. Por essa razão, é desnecessá-
ria a caracterização da culpa, pois incide no 
caso  a responsabilidade objetiva prevista 
no Código Civil. Por unanimidade, a SDI-2 
concluiu que deveria ser reformada a sen-
tença proferida na reclamação trabalhista 
para julgá-la procedente e, assim, conde-
nar a empresa ao pagamento da indeniza-
ção. O valor deve ser repartido entre a viúva 
e os dois filhos do motorista.

Processo: RO-10371-92.2015.5.03.0000
Fonte: https://www.tst.jus.br/
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TRT-18- USO ROTINEIRO DE MOTOCICLETA POR TRABALHADOR DEVE SER 
COMPENSADO POR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

que o trabalhador usava uma motocicleta 
para se deslocar de um posto de trabalho 
para outro e tal fato era de conhecimen-
to da empresa de marketing, sendo irre-
levante, portanto, se essa era ou não uma 
exigência para o exercício da função. O 
desembargador disse que as provas teste-
munhais esclareceram que o empregado 
atendia a dois comércios diferentes por dia.

Desse modo, tem-se que o uso de motoci-
cleta em serviço era habitual e não ocorria 
por tempo reduzido, uma vez que o obreiro 
se deslocava entre endereços diversos para 
realizar o seu trabalho”, afirmou o relator, 
considerando que o requisito previsto pelo 
Anexo 5 da NR 16 teria sido atendido. Por 
fim, deferiu o pagamento do adicional de 
periculosidade, no valor de 30% sobre o sa-
lário-base, em todo o período laboral, bem 
como os reflexos trabalhistas.

Processo: 0011702-98.2020.5.18.0006
Fonte: https://www.trt18.jus.br/

Comprovado que o trabalhador, no desem-
penho de suas atribuições, usa motocicleta 
para deslocamento, estando exposto diaria-
mente aos riscos de trânsito, deve receber 
o adicional de periculosidade, conforme o 
parágrafo 4º, do artigo 193 da CLT, adicio-
nado pela Lei nº 12.997/2014. Com esse en-
tendimento, a Terceira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho de Goiás (TRT18) re-
formou sentença da 2ª Vara do Trabalho de 
Aparecida de Goiânia (GO) para condenar 
uma empresa de marketing comercial ao 
pagamento de adicional de periculosidade 
e reflexos para um trabalhador.

O trabalhador recorreu ao TRT18 após ter 
seu pedido de pagamento de adicional de 
periculosidade pelo uso da motocicleta ne-
gado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Aparecida de Goiânia. O relator do recur-
so, desembargador Elvecio Moura Santos, 
iniciou o julgamento considerando que o 
adicional de periculosidade é devido se o 
trabalho for realizado em motocicleta. O 
magistrado pontuou, ainda, que o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) em outu-
bro de 2014, por meio da Portaria 1.565/14, 
acrescentou o Anexo 5 à NR 16, que trata 
das “Atividades Perigosas em Motocicleta”.

Elvecio Moura destacou que a exceção à 
regra ocorre quando o uso da motocicleta 
ocorre de forma eventual, ou seja, fortui-
ta, por tempo extremamente reduzido. No 
caso, o relator destacou ser incontroverso 

https://www.trt18.jus.br/


TRT-18 – 1ª TURMA ANULA DISPENSA POR JUSTA CAUSA DE TRABALHADORA 
QUE PEGOU R$1,50 DO CAIXA PARA COMPRAR LANCHE.

Uma operadora de caixa de um empório em 
Caldas Novas conseguiu reverter a dispensa 
por justa causa na Justiça do Trabalho. A Pri-
meira Turma do TRT de Goiás não deu provi-
mento ao recurso da empresa, mantendo as-
sim a decisão da Vara do Trabalho de Caldas 
Novas que havia determinado o pagamento 
à trabalhadora de todas as verbas rescisórias 
referentes à demissão sem justa causa. O Co-
legiado entendeu que a penalidade máxima 
aplicada pela empresa foi desproporcional 
tendo em vista que a subtração desautoriza-
da envolveu um valor ínfimo (R$ 1,50).

Na inicial, a reclamante afirmou que, devido 
à pandemia, a empresa passou a autorizar 
a compra de lanche no próprio estabeleci-
mento. Ela narrou que comprou um lanche 
no caixa da colega ao lado e que havia falta-
do R$ 1,50. Assim, pegou o valor do próprio 
caixa e passou ao caixa da colega. Sustentou 
que sua intenção era repor o valor no final 
do expediente, no entanto fora dispensada 
por justa causa no mesmo dia, sob acusação 
de furto. Alegou que não houve prática cri-
minosa e pediu a nulidade da dispensa por 
justa causa. O pedido foi deferido pela Vara 
do Trabalho de Caldas Novas.



No recurso ao Tribunal, o empregador ale-
gou que o Juízo da primeira instância deve-
ria ter analisado o ato de furtar em si, e não 
o valor. Justificou que o ato de improbidade, 
furto de dinheiro na função de Caixa, se ca-
racteriza não pelo valor/quantidade da soma 
subtraída pelo ato desonesto da empregada, 
mas pela própria desonestidade da trabalha-
dora. Alegou ainda que tal decisão poderá 
criar uma cultura de que o furto em si não é 
grave o suficiente, mas sim seu valor e rein-
cidência. O relator do processo, desembar-
gador Welington Luis Peixoto, afirmou que a 
decisão de primeira instância foi acertada e 
adotou em seu voto os fundamentos do juiz 
de primeiro grau.

A decisão considerou que a empregadora 
não observou a proporcionalidade apta a 
legitimar a dispensa por justa causa, pois a 
subtração desautorizada envolveu um valor 
ínfimo (R$1,50), resultando em prejuízo ma-
terial mínimo à empregadora. “A situação 
poderia ter sido resolvida por diversos meios 
menos drásticos e, assim, oportunizada à 
empregada a modificação do comporta-
mento sem olvidar da aplicação de uma pe-
nalidade mais adequada ao grau de lesivida-
de do ato praticado”, diz trecho da sentença.

 O juiz de primeiro grau, Juliano Braga, afir-
mou que não nega a possibilidade de dis-
pensa por justa causa em razão da prática de 
um único ato (grave o suficiente para tanto), 
mas apenas afirma que, no contexto fático 
posto, a penalidade eleita pela empregado-
ra não é razoável nem proporcional. “Apesar 
do mínimo prejuízo material à reclamada 

não ser fator determinante para a definição 
da inadequação da justa causa, não se deve 
desconsiderá-lo como elemento circunstan-
cial significativamente relevante, especial-
mente quando comparada a repercussão 
econômica do ato praticado pela emprega-
da (R$1,50) com aquela advinda da dispensa 
motivada (perda do direito a diversas verbas 
rescisórias)”, considerou o magistrado. Por 
fim, também observou que não há notícia 
da aplicação de qualquer medida disciplinar 
dirigida à autora durante todo o período con-
tratual.

Assim, os membros da Primeira Turma do 
TRT de Goiás decidiram manter a decisão da 
Vara do Trabalho de Caldas Novas que anu-
lou a dispensa por justa causa da trabalha-
dora. A empresa foi condenada a pagar as 
verbas rescisórias referentes à modalidade 
de dispensa sem justa causa.

Processo: RO-0010901-08.2020.5.18.0161
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