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PROCESSO TRT/SP Nº 20010 21050 9 
RECURSO ORDINÁRIO 
RECORRENTE: ERLON FERREIRA ROCHA 
RECORRIDO: TIMBRE RECURSOS HUMANOS LTDA. 
ORIGEM: 67ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO 
 
 
 
Irresignação do empregado diante do julgado que teria, inadvertidamente, chancelado a validade de 
contrato de trabalho temporário mesmo diante da prova testemunhal no sentido de que teria sido 
fraudulento porque tipificado não estaria o alegado acréscimo extraordinário de serviços. 
Descaracterizada a excepcional avença, de rigor seria o reconhecimento da garantia estabilitária 
assegurada no artigo 118 da Lei nº 8.213/91 que, aliás, alcançaria indistintamente todo e qualquer 
contrato, inclusive aqueles celebrados a prazo certo. 
Daí a necessária reforma, com o decreto de total procedência da ação. 
Houve contrariedade às fls. 68/71. 
Presente a Procuradoria – fl. 74. 
Esse o relatório. 
 
V O T O 
 
Adequado e tempestivo. Conheço. 
 
1. Como bem destaca a sentença combatida, a validade do contrato de trabalho temporário não foi 
questionada na inicial que, aliás, foi instruída com a cópia da excepcional avença e com as xerocópias 
das anotações a ela pertinentes na carteira de trabalho e previdência social (fls. 11/12). O pedido não 
traz sequer insinuação de fraude relativamente ao relacionamento triangular. E se fosse o caso, por 
óbvio, haveria de incluir o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa tomadora que, 
então, teria ativado como real empregadora. Mas nada, frise-se, absolutamente nada, vem 
denunciado nesse sentido. Eventual irregularidade não está sequer sugerida. 
A decisão, então, há de estar firmada na premissa de que a avença foi eficaz, vinculando os litigantes 
nos estritos termos em que ajustada. 
 
2. Pois bem. Em se tratando de contrato por tempo determinado, não se insere no alcance do artigo 
118 da Lei nº 8.213/91. 
A estabilidade define-se e assenta-se como óbice que se interpõe ao direito potestativo de despedir. 
Por isso mesmo não se compatibiliza com os contratos a prazo certo cuja extinção se opera 
automaticamente com o mero advento do termo prefixado, prescindindo da manifestação de vontade 
dos contratantes para a cessação dos respectivos efeitos. 
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3. À luz da malha jurídica de regência, o primeiro grau foi incensurável ao afastar a reintegração 
pretendida. 
 
4. Nem seria o caso de fazer prevalecer o espírito tuitivo sobre a generalidade abstrata da lei porque 
o acidente de trabalho em questão não teve maiores desmembramentos (contusão do dedo mínimo 
da mão esquerda – fl. 52). 
  
Nego provimento. 
 
 
 
   MARIA ELISABETH PINTO FERRAZ LUZ FASANELLI 
                                       Juíza Relatora 
 


