
Justiça rejeita hipótese 
de acidente do trabalho 
por Covid-19 
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte 
em um caso de motorista falecido por complicações da doença 

A 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO do 
Rio Grande do Norte reformou sentença que havia condenado 
uma empresa de transporte rodoviário de passageiros ao paga-
mento de indenização por dano moral pela morte de um moto-
rista, vítima de complicações decorrentes da Covid-19.

A ação pedia o pagamento de danos morais por ricochete (para 
terceiros intimamente ligadas à vítima) e ao espólio (pelo sofri-
mento em vida do falecido), além do cumprimento de obrigação da 
entrega da documentação necessária ao resgate do seguro de vida 
pelos herdeiros em decorrência do suposto acidente de trabalho.

No recurso nº 0000227-97.2021.5.21.0016(ROT) ficou demons-
trado que a empresa de ônibus ofereceu condições seguras para o 
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TRT do Rio Grande 
do Norte reformou 
decisão contrária à 
empresa de ônibus



trabalho de seus empregados durante a pandemia, não sendo pos-
sível atribuir a ela qualquer responsabilidade pelo adoecimento e 
falecimento do empregado em razão da contaminação pela doen-
ça, seja por ausência de culpa da empresa, seja por inexistência de 
ilícito por ela cometido.

Os julgadores concluíram que, embora não se negue a possibili-
dade de contágio nos interiores dos ônibus, o ramo de transporte 
coletivo de passageiros não envolve atividade de combate direto 
ao Covid-19 e, por essa razão, a responsabilidade incidente requer 
a apuração de conduta culposa. 



http://www.buson.com.br/suite


Universo Totvs 
tratá palestrantes 
nacionais e 
internacionais

Maior evento de tecnologia e negócios do Brasil acontece dias 14 e 15 de 
junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Associados Abrati têm desconto

O UNIVERSO TOTVS, maior evento de tecnologia e negócios do 
Brasil, promovido pela TOTVS, está com a edição 2022 marcada 
para os dias 14 e 15 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. 
Serão dois dias de muito conteúdo, com painéis e masterclasses 
com palestrantes nacionais e internacionais e mais de noventa  
tracks segmentadas, que vão abordar lançamentos de produto, 
inovações e tendências dentro das três dimensões de negócios da 
empresa: Gestão, Techfin e Business Performance. 

“Depois de dois anos, o evento finalmente está de volta para 
apresentar os principais lançamentos da TOTVS, trazer grandes 
nomes de mercado para compartilhar aprendizados e promover 
muito networking de valor”,   afirma Diana Rodrigues, diretora de 
Marketing da TOTVS. 

Um dos destaques do evento é o Painel Brasil Que Faz Histórias 
Inspiradoras, que vai reunir brasileiros que fazem a diferença no 

Universo TOTVS retorna em 
junho com grandes atrações



campo da ciência e da pesquisa e estão mudando os caminhos da 
humanidade. 

Estão confirmados nomes como Ivair Gontijo, engenheiro de 
sistemas na NASA/JPL e um dos responsáveis pelo monitora-
mento do jipe-robô Perseverance, que está em busca de vestígios 
de vida em Marte; Mayana Zatz, diretora do Centro de Estudos do 
Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo 
(USP), geneticista e pesquisadora em doenças neuromusculares, 
genômica e envelhecimento; e Tulio de Oliveira, pesquisador 
brasileiro eleito um dos dez cientistas do ano pela revista Nature.

Os ingressos estão à venda no site h�ps://universo.totvs.com.br
e os associados da Abrati têm 25% de desconto na compra 
do ingresso 2 Days Pass utilizando o código ABRATI25.

Confira a programação completa em 
h�ps://agendauniverso.totvs.com/ 

https://universo.totvs.com.br
https://universo.totvs.com.br
https://universo.totvs.com.br
https://agendauniverso.totvs.com/
https://agendauniverso.totvs.com/



	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

