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FONTE DE NOTÍCIAS 
07/11/2016 

 
DETERMINADAS TÉCNICAS MOTIVACIONAIS PODEM ENSEJAR DANO MORAL 

 
Grande rede de varejo tinha, entre seus procedimentos motivacionais para seus 

empregados, uma técnica chamada “cheers”, que consistia em que eles entoassem cânticos, 
hinos, gritos, além de aplausos, animações e danças. Empregada que foi obrigada a participar 
dessas dinâmicas recorreu, alegando assédio moral e constrangimento, e pediu indenização 
por danos morais. A empresa também interpôs recurso, discutindo pontos da sentença (1ª 
instância). 

Os magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgaram 
os apelos. 
Sobre a técnica motivacional, a relatora do acórdão, desembargadora Jane Granzoto Torres da 
Silva, considerou que a imposição de sua prática aos empregados extrapola o poder diretivo da 
empresa, tendo em vista que “nem todos permanecem à vontade para dançar ou cantar em 
público”, e ser compelida a isso é “situação vexatória e constrangedora, ensejando a 
correspondente indenização compensatória a título de danos morais” – concedida e arbitrada 
em R$ 10 mil. 

Esse entendimento sobre a técnica “cheers” tem precedentes em diversas decisões do 
Tribunal Superior do Trabalho, algumas das quais transcritas no relatório. Já em relação aos 
pedidos da empresa, foi concedida apenas uma limitação na aferição de valores devidos por 
multa normativa. 
Assim, segundo o dispositivo do acórdão, foi dado provimento parcial a ambos os recursos. 
 
(Processo 0001999-66.2014.5.02.0082 – Acórdão 20160564411) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região, 07.11.2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/11/2016 

 
PORTARIA DISCIPLINA PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 

Portaria MTb nº 1.299/2016, que regulamenta as prerrogativas da Advocacia no 
âmbito do Ministério do Trabalho. 
O art. 1° da norma elenca direitos dos advogados, a serem observados no âmbito do Ministério 
do Trabalho, por todas as suas unidades em todo país. Confira alguns deles: 
a) receber tratamento à altura da dignidade da Advocacia, função essencial à distribuição da 
Justiça e ao Estado de Direito, recebendo tratamento respeitoso pelos servidores e 
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autoridades, não lhes sendo impingido qualquer embaraço para que desempenhem a sua 
profissão, na forma da lei; 
b) ter livre acesso às repartições do Ministério em que deva praticar ato, obter prova ou 
informação de que necessite para o exercício de sua profissão, permanecendo sentado ou em 
pé, e delas retirando-se independentemente de licença; 
c) dirigir-se diretamente aos servidores, ou autoridades que devam decidir sobre interesses de 
seus clientes, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, 
observando-se a ordem de chegada; 
d) reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer servidor ou autoridade, contra a 
inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento; 
Para visualizar a Portaria completa, acesse: 
 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=49&data=09/11/
2016 
 
FONTE: www.jurisite.com.br, 09/11/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/11/2016 

 
 

TURMA AFASTA RESPONSABILIDADE FÁBRICA DE ROUPAS POR DOENÇA DESENVOLVIDA 
POR COSTUREIRA 

 
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Guararapes Confecções S. 

A. do pagamento de indenização por dano moral a uma costureira que alegava ter 
desenvolvido tenossinovite dorsal e síndrome do túnel do carpo em decorrência da atividade 
profissional. Por unanimidade, a Turma afastou a aplicação ao caso a responsabilidade civil 
objetiva, que prevê a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, quando a 
atividade, por sua natureza, implicar risco. 

Na reclamação trabalhista, a costureira afirmou que o ambiente de trabalho era de 
intensa pressão, e que isso, somado ao fato de trabalhar em sobrejornada, resultou no 
surgimento dos problemas. A empresa, de seu lado, negou a relação entre a doença e as 
atividades realizadas pela costureira, e sustentou que "sempre primou pela melhoria nas 
condições de trabalho e de seu parque fabril", apresentando documentos sobre programas de 
controle de saúde ocupacional, normas internas de segurança e orientações sobre a 
obrigatoriedade e uso de equipamentos de proteção, manuseio de maquinário, ginástica 
laboral e isso de calçados. 

O laudo pericial produzido em juízo afirmou que a costureira trabalhava como 
revisora, e concluiu que o trabalho poderia ser considerado causa relevante, mas não a única, 
para a patologia, que é "tipicamente multicausal". 
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O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Natal (RN) rejeitou os pedidos relacionados ao 
excesso de trabalho e descumprimento da jornada e dos intervalos. Com relação ao dano 
moral, porém, entendeu que, ainda que não houvesse comprovação da culpa da empresa, o 
dano moral decorrente da doença, equiparada a acidente de trabalho, era presumido, e 
condenou a Guararapes ao pagamento de indenização de R$ 5 mil. 

A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN), que 
aplicou ao caso a teoria do risco profissional, que prevê o dever de indenizar quando o fato 
prejudicial decorrer da atividade ou profissão do lesado. 
 
Atividade de risco 

 A relatora do recurso da Guararapes ao TST, ministra Dora Maria da Costa, assinalou 
em seu voto que a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da possibilidade de 
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador com base na teoria do risco 
da atividade. "Contudo, trata-se de hipótese excepcional", afirmou, lembrando que a regra 
geral é a da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação da culpa. 

A ministra explicou que o artigo 927 do Código Civil é preciso ao disciplinar as 
hipóteses de aplicação da teoria objetiva: previsão legal ou atividade de risco. "No caso, a 
trabalhadora exercia a atividade de costureira", afirmou. "Inexiste, portanto, a premissa 
necessária relativa à atividade de risco". 

Por unanimidade, a Turma proveu recurso da empresa para afastar a responsabilidade 
a ela atribuída e excluir da condenação o pagamento da indenização. Após a publicação do 
acórdão, a costureira interpôs recurso extraordinário, visando levar o caso ao Supremo 
Tribunal Federal. A admissibilidade do recurso será examinada pela Vice-Presidência do TST. 
(Carmem Feijó) 
 
Processo: ARR-1087-78.2014.5.21.0005 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 09/11/2016. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

11/11/2016 
 
 

TRT3 - SÓ PODE SER CONSIDERADO DIARISTA NO ÂMBITO EMPRESARIAL TRABALHADOR 
QUE PRESTA SERVIÇOS ESPORÁDICOS E DESCONTÍNUOS 

 
Já se estabeleceu que o profissional que presta serviços em âmbito doméstico em até 

dois dias na semana é considerado diarista autônomo. A descontinuidade do trabalho 
descaracteriza o vínculo doméstico, nos termos do que prevê a Lei nº 5859 /72. Mas você sabia 
que, quando se trata de uma empresa, só pode ser considerado diarista aquele que presta 
serviços de forma eventual, sem constância alguma? Ou seja, não pode haver o hábito da 
repetição do trabalho em outros dias, como no caso do trabalho prestado em residências. 
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A explicação é da desembargadora Taísa Maria Macena de Lima, ao apreciar, na 10ª 
Turma do TRT de Minas, um recurso envolvendo a questão. No caso, uma trabalhadora pedia o 
reconhecimento do vínculo de emprego com uma floricultura, enquanto a ré insistia na tese de 
autonomia, acatada na sentença, argumentando que a trabalhadora prestava serviços apenas 
duas vezes por semana, recebendo por dia. No entanto, a Turma de julgadores deu razão à 
reclamante e julgou favoravelmente o recurso para declarar a relação de emprego entre as 
partes. 

O conceito da figura do diarista foi explicitado no voto. Segundo a relatora, esse 
trabalhador autônomo pode existir tanto em uma empresa como no âmbito doméstico, mas 
com certas diferenças. 

No âmbito doméstico, conforme destacou, a Lei 5.859/1972, em vigor na época da 
prestação de serviços e revogada posteriormente pela LC 150, de 01.06.2015, já definia como 
sendo aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa 
ou à família no âmbito residencial destas. Já o diarista que presta serviços em empresas que 
têm finalidade lucrativa distingue-se de um empregado com base no elemento não-
eventualidade, um dos requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego (artigo 3º 
da CLT). 

Nesse sentido, foi registrado o ensinamento de Maurício Godinho Delgado, segundo o 
qual A eventualidade, para fins celetistas, não traduz intermitência; só o traduz para a teoria 
da descontinuidade - rejeitada, porém, pela CLT. Desse modo, se a prestação é descontínua, 
mas permanente, deixa de haver eventualidade. Ademais, difícil será configurar-se a 
eventualidade do trabalho pactuado se a atuação do trabalhador contratado inserir-se na 
dinâmica normal da empresa - ainda que excepcionalmente ampliada essa dinâmica. (Curso de 
direito do trabalho, 15ª ed., LrR, 2016, p. 306/307). 

Diante desse contexto, a julgadora esclareceu que o trabalhador autônomo diarista no 
âmbito empresarial deve prestar serviços eventuais, ou seja, de curtíssima duração, sem 
constância alguma. Não basta a descontinuidade, como no serviço doméstico. A decisão 
mencionou um julgamento do TST em que foi mantido o vínculo de emprego entre uma 
diarista e um escritório de advocacia. No caso, a prestação de serviços ocorreu 
quinzenalmente por mais de dois anos. Os julgadores consideraram que a prestação de 
serviços de faxina em estabelecimento comercial, com pessoalidade, subordinação e 
onerosidade, configura vínculo de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT. Conforme 
registraram, a caracterização da não eventualidade não pode ser impedida pela natureza 
intermitente da prestação habitual dos serviços. 

Sem dúvida alguma, de que a prestação de serviços por longo período em dois dias por 
semana, como veio a ocorrer com a reclamante junto à reclamada, uma empresa do ramo da 
floricultura que possui âmbito lucrativo, não configura o trabalho de diarista, máxime quando 
as atividades da autora eram, inclusive, inerentes aos fins perseguidos pela empresa ré, pois 
lidava com a limpeza e irrigação de plantas, concluiu a relatora em seu voto. Para ela, pouco 
importa se havia descontinuidade (trabalho em dois dias da semana), uma vez que essa 
intermitência era permanente, jogando por terra a tese da eventualidade. Quanto aos demais 
elementos caracterizadores da relação de emprego, considerou incontroverso ter havido 
pessoalidade e remuneração pelo serviço. 

Com relação à subordinação, a desembargadora entendeu que a ré não provou que 
esta não ocorria. Além disso, foi reconhecida, no caso, a chamada subordinação jurídica na 
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modalidade estrutural, em que o trabalhador se insere na atividade econômica da empresa, 
em sua dinâmica produtiva. Exatamente o caso da reclamante que, conforme apreciado, se 
inseriu no âmbito do empreendimento econômico. 

Por tudo isso, os julgadores, acompanhando o voto, deram provimento ao recurso 
para declarar o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 19.03.2014 a 16.09.2015. 
Como consequência, a floricultura foi condenada a cumprir as obrigações decorrentes, tudo 
conforme detalhado no acórdão. 
 
PJe: Processo nº 0011133-12.2015.5.03.0129 (RO). Acórdão em: 21/09/2016 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 11/11/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
14/11/2016 

 
TST - JUSTIÇA DO TRABALHO NEGOCIA COM BANCOS OFICIAIS REAJUSTE DE DEPÓSITOS 

JUDICIAIS 
 

Reajustar o percentual de remuneração que incide sobre o saldo médio mensal dos 
depósitos judiciais da Justiça do Trabalho é um dos objetivos do presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Ives 
Gandra Martins Filho, para recompor o orçamento em 2017. Atualmente, a Justiça do Trabalho 
movimenta, aproximadamente, R$ 40 bilhões por ano em depósitos judiciais nos bancos 
oficiais, e os juros sobre estes valores giram em torno de 0,08%. A ideia, no entanto, é que este 
percentual seja reajustado significativamente em janeiro de 2017. 

Recentemente, no último dia 9, a uma comissão do CSJT criada para negociar com os 
bancos oficiais a revisão do percentual voltou a se reunir em Brasília com representantes do 
Banco do Brasil S.A e da Caixa Econômica Federal. O grupo, coordenado pela secretária-geral 
do CSJT, Marcia Lovane Sott, tem como atribuição, além da negociação sobre de negociar a 
remuneração dos depósitos recursais, estudar a possibilidade de eventual procedimento 
licitatório com bancos privados, caso as negociações com os bancos oficiais sejam infrutíferas. 

Nessa rodada de negociações, ficou acordado entre a comissão e os representantes 
dos bancos oficiais que o percentual será definido até o fim da próxima semana. 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 14/11/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
16/11/2016 

 
 

COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA AFASTA DIREITO À ESTABILIDADE DE GESTANTE DISPENSADA 
POR JUSTA CAUSA 

 
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho desproveu recurso de uma 

faturista da MA Soares Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., do Paraná, contra decisão 
que manteve sua dispensa por justa causa mesmo após a constatação de que, na data do 
desligamento, já estava grávida. Segundo registrado na decisão, ficou comprovado que ela 
agiu com desídia e causou prejuízos à empresa. 

Demitida em 2010, depois de quase dois anos de serviço, a trabalhadora alegou que 
sua dispensa ocorreu "sem qualquer motivo ou justificativa aparente". A MA Soares, porém, 
afirmou que ela deixou de pagar diversas duplicatas, gerando prejuízos financeiros e ao nome 
da empresa no meio comercial. 

Com base nos depoimentos e documentos, o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Londrina 
(PR) concluiu que a faturista não atuou com o devido cuidado na realização de uma tarefa que 
lhe competia de forma exclusiva, justificando a dispensa motivada. A sentença foi mantida 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que constatou, nos documentos 
apresentados pela empresa, um número elevado de protestos de títulos, cujo agendamento 
era de responsabilidade da faturista. O Regional observou ainda que a dispensa não ocorreu 
em virtude da gravidez, uma vez que o exame que a comprovou foi feito no dia seguinte ao 
desligamento. 

No recurso ao TST, a trabalhadora sustentou que foi dispensada "por motivo pessoal e 
unilateral" da empresa, pois não haveria provas do justo motivo para a dispensa. Afirmou 
ainda que sempre desempenhou suas funções "com dedicação, pontualidade e habitualidade 
e, ainda assim, recebia ameaças de demissão por parte de seu empregador, que a tratava com 
desprezo, severidade e humilhação". 

A ministra Maria Helena Mallmann, porém, assinalou que o TRT foi taxativo em afirmar 
que foi comprovado, de forma inequívoca, que a faturista procedeu de forma desidiosa no 
trabalho no período que antecedeu seu desligamento. "Diante desse quadro fático, não é 
possível a revisão dessa premissa, pois demandaria a incursão no acervo probatório dos 
autos", afirmou. 

Com relação à estabilidade, a ministra afastou a alegação de violação à Súmula 244 do 
TST e ao artigo 10, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. "A garantia 
provisória de emprego à gestante não persiste ante o cometimento de falta grave capaz de 
ensejar a despedida por justa causa", concluiu. 
(Carmem Feijó) 
 
Processo: RR-928-73.2010.5.09.0664 
 

O TST possui oito Turmas julgadoras, cada uma composta por três ministros, com a 
atribuição de analisar recursos de revista, agravos, agravos de instrumento, agravos 
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regimentais e recursos ordinários em ação cautelar. Das decisões das Turmas, a parte ainda 
pode, em alguns casos, recorrer à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1). 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 16/11/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/11/2016 

 
 
POSSIBILIDADE AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO TAMBÉM PODE SER 

APLICADO A FAVOR DO EMPREGADOR 
 

O aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, estabelecido pela Lei Lei 
12.506/2011, se aplica também a favor do empregador. Com esse entendimento, a Quarta 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso de revista interposto por 
uma técnica de suporte da Tecnolimp Serviços Ltda. contra decisão que indeferiu seu pedido 
de declaração de nulidade do aviso-prévio de 33 dias que foi obrigada a cumprir. Em seu artigo 
1º, a lei de 2011 estabelece que, aos 30 dias de aviso-prévio previstos na CLT, serão acrescidos 
três dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias. Na 
reclamação, a profissional requereu a condenação da empresa ao pagamento do aviso-prévio 
indenizado de forma proporcional e dos dias excedentes trabalhados, em dobro ou como 
extra, e reflexos, alegando que o benefício da proporcionalidade do aviso-prévio é dirigido 
apenas ao empregado. A 9ª Vara do Trabalho de Curitiba (PR), porém, indeferiu o pedido, 
entendendo que a pretensão da empregada de receber os 33 dias de aviso-prévio sem 
trabalhar "beirava a má-fé". A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região (TRT-PR). "Não há espaço para acolher a pretensão voltada para o reconhecimento de 
que o acréscimo do tempo referente ao aviso-prévio apenas é aplicável quando ele é 
indenizado e nunca quando é trabalhado", afirmou o Regional. TST Em novo recurso, desta vez 
ao TST, a profissional sustentou que a decisão violou o artigo 7º, inciso XXI, da Constituição. 
Mas, na avaliação do relator, ministro João Oreste Dalazen, o aviso-prévio é obrigação 
recíproca de empregado e de empregador, conforme fixa o artigo 487, caput, da CLT. Ele 
explicou que a Lei 12.506/2011 somente mudou a duração do aviso-prévio, tomando em conta 
o maior ou menor tempo de serviço do empregado. Para Dalazen, reconhecer, sem justificativa 
plausível, a duração diferenciada para o aviso-prévio conforme fosse concedido pelo 
empregador ou pelo empregado afrontaria o princípio constitucional da isonomia. "Assim 
como é importante o aviso-prévio para o empregado, a fim de buscar recolocação no mercado 
de trabalho, igualmente o é para o empregador, que se vê na contingência de recrutar e 
capacitar um novo empregado", ressaltou. VERITAE 2 (Lourdes Tavares/CF)  
Processo: RR-1964-73.2013.5.09.0009  

 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 17/11/2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
18/11/2016 

 
 

TRT3 - TURMA CONSIDERA VÁLIDA COMO MEIO DE PROVA GRAVAÇÃO DE CONVERSA 
TELEFÔNICA CLANDESTINA 

 
O entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é 
no sentido da licitude da gravação de conversa telefônica quando realizada por um dos 
interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro. Mas, será que é lícita a prova obtida 
dessa forma quando o autor da ação não participa da conversa gravada? É ilegal juntar ao 
processo, como meio de prova, um CD que contém gravação da conversa mantida entre uma 
testemunha e o proprietário da empresa reclamada? Essas foram as questões levantadas pelo 
juiz convocado Alexandre Wagner de Morais Albuquerque ao julgar o recurso de um 
trabalhador que não se conformava com o indeferimento da prova. Para o magistrado, não 
houve ilegalidade, já que a gravação da conversa telefônica foi realizada por um dos 
interlocutores, sem participação de terceiros na sua captação. 
No caso, o ex-empregado alegou que, após o encerramento do contrato de trabalho, o ex-
empregador passou a dar más referências em relação à competência dele, principalmente 
devido à ação trabalhista que moveu contra a empresa, dificultando a sua recolocação no 
mercado de trabalho. Segundo alegou, esses fatos foram parcialmente confirmados pela única 
testemunha ouvida no processo. Entretanto, o juiz sentenciante indeferiu a juntada do CD que 
continha a gravação da conversa mantida entre a testemunha e o proprietário da ré, ao 
fundamento de que, pela lei brasileira, é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal. De acordo com o juiz sentenciante, um dos requisitos 
para aceitação desse meio de prova é que haja indícios razoáveis de autoria ou participação 
em infração penal (artigo 2º, II Lei 9.296/96), devendo a interceptação ser o único meio de 
prova disponível (artigo 2º, III Lei 9.296/96) e ser determinada por autorização judicial (artigo 
3º, Lei 9.296/96). E, no caso, ele concluiu que, como estão ausentes esses requisitos, a 
interceptação é ilegal, bem como as provas dela derivadas. Isto porque, como destacou, a 
gravação não foi feita pelo autor como um dos interlocutores, mas por uma terceira pessoa e, 
portanto, no seu entender, é prova ilícita, não podendo ser anexada ao processo. 
Entretanto, no julgamento do recurso do trabalhador, o juiz convocado relator interpretou os 
fatos de forma diferente. Conforme observou, uma testemunha relatou que telefonou para o 
empregador anterior para obter referências do trabalhador, na intenção de contratá-lo. E foi a 
própria testemunha quem gravou a conversa telefônica travada com o proprietário da ré e 
entregou cópia ao reclamante. Percebe-se que, no caso, não há se falar em interceptação 
telefônica, haja vista que não houve participação de terceiros na captação da conversa, que foi 
realizada por um dos interlocutores. Somente alguns dias após a referida gravação é que o 
reclamante teve acesso ao seu conteúdo, que lhe foi franqueado pelo interlocutor que gravou 
a conversa, o que configura gravação clandestina lícita, não se justificando, assim, o óbice à 
sua juntada aos autos, fato que prejudicou sobremaneira o reclamante, finalizou o relator. 
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Acompanhando esse entendimento, a 9ª Turma do TRT mineiro declarou a nulidade da 
sentença, por cerceamento ao direito de defesa, determinando o retorno do processo à 
origem para a reabertura da fase de produção de provas. Os julgadores decidiram que deve ser 
realizada a degravação (transcrição) das conversas reproduzidas no CD, para que seja proferida 
depois nova decisão, apreciando-se a questão central da ação. 
PJe: Processo nº 0010957-92.2015.5.03.0174 (RO).  
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 18/11/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
24/11/2016 

 
 

GESTANTE APRENDIZ TEM RECONHECIDO O DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
 

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de uma 
aprendiz da Scopus Tecnologia Ltda. à estabilidade provisória da gestante, aplicando a 
jurisprudência do TST especificada na atual redação do item III da Súmula 244.  Segundo a 
relatora do processo, ministra Dora Maria da Costa, a estabilidade provisória prevista no artigo 
10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias constitui direito 
constitucional assegurado à empregada gestante e tem por maior finalidade a garantia do 
estado gravídico e de preservação da vida, "independentemente do regime e da modalidade 
contratual". 

A jovem engravidou durante o período de dois anos do contrato, e seu filho nasceu 
cerca de um mês antes do encerramento da relação com a empresa.  O juízo de primeira 
instância e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) consideraram que não se aplicava 
ao caso a garantia de emprego à gestante do ADCT. Para o TRT, na época do término do (em 
14/3/2013), o entendimento prevalecente naquele tribunal era o de que a empregada 
gestante não tem direito à garantia provisória de emprego no caso de contrato por prazo 
determinado. 

No recurso ao TST, a aprendiz, que tinha 18 anos quando nasceu seu filho, sustentou 
que o benefício busca assegurar condições mínimas ao nascituro, e que o TST reconhece o 
direito mesmo nas contratações por prazo determinado. 
Ao examinar o caso, a ministra Dora Maria da Costa explicou que, de acordo com o 
entendimento atual do TST, a gestante faz jus à estabilidade provisória mesmo se o início da 
gravidez se der na vigência de contrato por prazo certo ou de experiência. "Assim, 
considerando que o contrato de aprendizagem é modalidade por prazo determinado, a ele 
também se aplica a estabilidade da gestante, nos termos do item III da Súmula 244", concluiu. 
 
Saiba mais 

Algumas informações auxiliam a entender a questão analisada no processo. Uma delas 
é que o contrato de aprendizagem propicia ao empregado formação técnico-profissional 
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metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico daquele que está 
inserido em um programa de aprendizagem (conforme previsto pelo artigo 428 da CLT) e é 
equiparado a qualquer outro contrato a termo. 

 Por sua vez, a garantia de emprego à gestante prevista no ADCT autoriza a 
reintegração se ela ocorrer durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia 
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 
(Lourdes Tavares/CF) 
 
Processo: RR-523-16.2015.5.02.0063 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 24/11/2016. 


