
O Natal deste ano criará 147 mil
vagas de trabalho temporário
em todo o país. Essa é a a estima-
tiva é da Associação Brasileira
das Empresas de Serviços Ter-
ceirizáveis e de Trabalho Tem-
porário (Asserttem). De acordo
com a entidade, o número é 5%
superior ao registrado no mes-
mo período de 2010.

Se por um lado a notícia é boa
para a economia, por outro as
empresas que necessitarão de
mão de obra temporária para en-
frentar o aumento da demanda
por seus produtos e serviços pre-
cisam tomar alguns cuidados na
hora da contratação para evitar
futuros litígios trabalhistas.

Cristiane Fátima Grano Haik,
especialista em direito do traba-
lho e previdenciário da PLKC
Advogados, afirma que várias
empresas que contratam traba-
lhadores temporários não cum-
prem as normas trabalhistas,
parte delas por desconhecimen-
to das exigências da lei nesse ti-
po específico de situação.

Segundo a advogada, o traba-
lho temporário é disciplinado
pela Lei nº 6.019/74, que que as-
segura vários direitos a esses
trabalhadores, como, por exem-
plo, registro na carteira de tra-
balho, remuneração igual à de
outros funcionários que exer-
cem a mesma função na empre-
sa, jornada de trabalho de oito
horas, horas extras no caso de

extrapolação desta jornada, fé-
rias proporcionais e descanso
semanal remunerado.

“Algumas empresas acham
que o trabalhador temporário
não tem direito a quase nada, o
que é um equívoco”, afirma.
“Contudo, irregularidades são
comuns e por isso os sindicatos
e o Ministério do Trabalho costu-
mam ficar atentos e fazer fiscali-
zações”, acrescenta.

De acordo com a especialista,
entre as infrações mais comuns
nesta época do ano estão o traba-
lho sem registro em carteira e o
cumprimento de horas extras
sem a devida remuneração ou
mesmo além do limite legal de
duas horas diárias.

João Armando Moretto Ama-
rante, especialista em direito
trabalhista e coordenador da Co-
missão de Novos Advogados do
Instituto de Advogados de São
Paulo (Iasp), observa que o tra-
balho temporário só pode ser
utilizado em situações específi-
cas: atender uma elevação tran-
sitória da demanda, como ocor-
re nos finais de ano, ou a uma
necessidade transitória de subs-
tituição de pessoal, como quan-
do um funcionário tira licença
ou sai de férias.

Cristiane, do PLKC, lembra
ainda que a lei determina que es-
se tipo de contratação ocorra
por meio de uma empresa de
mão de obra temporária.

Moretto Amarante, por sua
vez, acrescenta que não existe
vínculo trabalhista entre o fun-

cionário temporário a empresa
tomadora de serviço, a não ser
em casos como na ocorrência
de fraude.

Aliás, segundo ele, esse é um
problema frequente quando o
assunto é contratação de traba-
lhadores temporários. “As em-
presas que precisam desse tipo
trabalhador muitas vezes con-
tratam empresas de mão de
obra temporária precárias, irre-
gulares, que não pagam correta-
mente e não recolhem os tribu-
tos devidos”, diz.

“Em casos assim, o trabalha-
dor prejudicado pode ajuizar
uma ação para que a empresa
que contratou a firma de mão
de obra temporária fraudulenta
responda por todas as obriga-
ções legais que não foram cum-
pridas”, diz. ■

JUSTIÇA

Os cuidados fixos
para contratação
de temporários

147 mil
é o total de postos temporários

de trabalho que devem ser

abertos neste final de ano,

segundo a Associação Brasileira

das Empresas de Serviços

Terceirizáveis e de Trabalho

Temporário (Asserttem).

5%
é o crescimento do total de

postos de trabalho temporários

abertos no final deste ano em

comparação com o ano passado.

Segundo a Asserttem, 28%

dessas vagas serão preenchidas

por jovens em situação

de primeiro emprego.

DEMANDA

Henrique Manreza

O Poder Judiciário do Estado de São Paulo
abriga atualmente 20 milhões de proces-
sos. Com aproximadamente 22% da popu-
lação brasileira, São Paulo responde por
quase 50% do movimento judiciário nacio-
nal na Justiça Comum, mas sem a estrutu-
ra compatível.

Por consequência, advogados, magistra-
dos, promotores e serventuários se veem
às voltas com o acúmulo de processos e os

jurisdicionados se defrontam com a lenti-
dão da Justiça.

Um levantamento realizado recente re-
gistra que um processo no Rio de Janeiro
tramita em primeira instância no prazo de
um ano e meio; enquanto em São Paulo, o
mesmo processo demora no mínimo três
anos, apesar do esforço de todos os opera-
dores do Direito.

Para corrigir a deficiência no aparelha-

mento da Justiça paulista, o primeiro passo
a ser dado é a ampliação do aporte de recur-
sos. A autonomia financeira do Judiciário
está contemplada no artigo 99 da Constitui-
ção Federal e referendada pela Emenda
Constitucional nº 45, que estabelece o re-
passe integral ao Judiciário das custas judi-
ciais arrecadadas.

Em São Paulo, tal determinação não é
cumprida. E, sem os devidos recursos, o Ju-

Muitas empresas admitem empregados para atender demanda

de fim de ano sem observar o que dispõe a legislação em vigor
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A Justiça paulista precisa vencer suas mazelas
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Temporários têm
direito a registro na
carteira de trabalho,
remuneração
igual à de outros
funcionários com
a mesma função na
empresa, jornada
de trabalho de oito
horas e descanso
semanal remunerado
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ÀS CLARAS Ao contratar um
trabalhador temporário,

a empresa precisa justificar
por que necessita desse tipo de
empregado. Sem isso, ela por ser
alvo de uma ação trabalhista.

O crescimento econômico brasi-
leiro tem deixado cada vez mais
evidente que o país precisa dedi-
car esforços para que sua econo-
mia se torne capaz de inovar. Pa-
ra que isso, é necessário, entre
outras coisas, criar mecanismos
regulatórios e legais modernos,
que estimulem a capitalização
de empresas inovadores, princi-
palmente as nascentes.

Uma das das entidades que
estão tomando a frente nessa
discussão é a Associação Brasi-
leira de Private Equity e Ventu-
re Capital (Abvcap), que reali-
za hoje, no Rio de Janeiro, um
evento sobre capital empreen-
dedor e inovação.

Um dos objetivos é que o en-
contro ajude a elaborar propos-
tas para o aperfeiçoamento do
marco regulatório dos fundos
de capital voltados a empresas
inovadoras. Os principais pon-
tos levantados serão apresenta-
dos ao Ministério do Desenvolvi-
mento (MDIC) e à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) no
começo do próximo ano, em da-
ta ainda não definida.

De acordo com Rodrigo Me-
nezes, sócio da banca Derraik
& Menezes Advogados, não há
no Brasil incentivos para que os
agentes financeiros invistam
em empresas de ponta, mesmo
que pequenas. “Não há nenhu-
ma legislação que incentive um
investidor anjo, um fundo de
capital semente ou um fundo
de venture capital a colocar di-
nheiro em uma empresa inova-
dora”, afirma. Segundo ele, a
regulação da CVM para fundos
é boa, mas não estimula esse ti-
po de investimento.

De acordo com Menezes, seu
escritório acabou de concluir

um levantamento sobre os me-
canismos legais de incentivo à
indústria de inovação e tecnolo-
gia em 12 países.

“Na França, por exemplo,
um investidor anjo tem direito
a deduzir do seu Imposto de
Renda 25% do investimento
realizado, até o limite de ¤ 20
mil. Não há nada do tipo no Bra-
sil”, afirma Menezes. “Há mui-
tas coisas sendo feitas lá fora
que são fáceis de serem aplica-
das no país”, acrescenta.

Segundo Menezes, que tam-
bém é membro do Comitê de
Empreendedorismo, Inovação
e Capital Semente da associa-
ção, um dos objetivos da Abv-
cap é apresentar propostas de
mudanças legislativas ao MDIC.
Paralelamente, a entidade quer
trabalhar em parceria com a
CVM em prol do aperfeiçoamen-
to de aspectos regulatórios rela-
cionados a investimento em em-
presas inovadoras.

“Temos conseguido dialogar
com o governo de forma muito
aberta e produtiva, mas isso
não quer dizer que vamos con-
seguir as melhorias de que gos-
taríamos já neste mês. É um tra-
balho que demanda muito diá-
logo, pois mudar uma regula-
mentação é algo delicado”, diz
Luiz Eugênio Figueiredo, vice-
presidente e coordenador do
Comitê de Regulamentação da
Abvcap, além de diretor da Rio
Bravo Investimentos.

Regulamentação ausente

Já Carlos Lobo, sócio da área
de private equity da Veirano
Advogados, diz que o Brasil
conta com algumas leis volta-
das à inovação, como é o caso
da Lei do Bem e da Lei da Ino-
vação. “O problema é que ho-
je, talvez por falta de regula-
mentação dessas leis, não te-
mos visto uma uma aplicação
prática dos incentivos previs-
tos”, afirma. ■ J.P.F.
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Atenção a contrato e registro no MTE

Melhores regras para
capital empreendedor
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Divulgação

Divulgação

Entre alguns dos cuidados

necessários para evitar

problemas decorrentes da

contratação de trabalhadores

temporários está o

estabelecimento de contrato

escrito no qual estejam

especificadas as atribuições

do trabalhador e o motivo

da contração, afirma João

Armando Moretto Amarante,

especialista em direito trabalhista

e coordenador da Comissão de

Novos Advogados do Instituto de

Advogados de São Paulo (Iasp).

Outro item considerado

fundamental pelo especialista

é a busca por referências

sobre a empresa de mão de obra

temporária que será utilizada,

já que em caso de falência

da empresa de mão de obra

temporária a empresa tomadora

responde solidariamente por

todas as obrigações trabalhistas.

“É preciso procurar uma empresa

de mão de obra temporária

que seja idônea e transparente

em relação ao cumprimento

de suas obrigações. Também

é importante saber se ela

está devidamente registrada no

Ministério do Trabalho (MTE)”,

afirma. “Medidas como essas são

importantes porque se houver

alguma irregularidade o problema

pode respingar na empresa

tomadora”, afirma Amarante.

Segundo especialistas,
país carece de regulamentações
e leis que estimulem os
investimentos de empresas
tecnológicas e inovadoras

“Um ponto importante das
nossas propostas será a
melhoria dos incentivos fiscais.
Isso aumentará o número
de investidores na cadeia
de inovação e tecnologia”

“Nós vamos propor soluções
que sejam de simples edição,
ou seja, que não dependam
de processos legislativos
mais demorados”

SEMDORDECABEÇA

diciário bandeirante tem dificuldade para le-
var a bom termo a sua nobre missão.

A cada ano, o Executivo e o Legislativo
vêm promovendo cortes no orçamento pro-
posto pelo Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, agravando uma série de mazelas que re-
sultam na eternização dos conflitos que os
cidadãos trazem ao Judiciário, gerando
enormes transtornos para as partes e tam-
bém para os advogados.

Sem recursos para fazer investimentos,
o Judiciário tem adiado a modernização
de sua gestão e a instalação de 350 novas
Varas já criadas, porque faltam juízes, ser-

vidores, equipamentos de informática e de
infraestrutura física.

Por não ter recursos suficientes, o Judiciá-
rio bandeirante enfrenta greves de seus ser-
ventuários, pois não dispõe de verba para
contemplar melhores condições de trabalho
ao seu quadro funcional.

Embora a Seccional Paulista da OAB não
concorde com a greve, apoia o pleito dos fun-
cionários da Justiça estadual, com alta carga
de trabalho e remuneração abaixo da pratica-
da em outros Estados.

Este ano o Judiciário entregou ao Executi-
vo Proposta Orçamentária de 2012, totalizan-

do R$ 13,2 bilhões. A OAB SP defende que es-
te orçamento previsto para o próximo exer-
cício não sofra cortes, como vem ocorren-
do. No ano passado, por exemplo, o orça-
mento original previsto de R$ 12,3 bilhões
foi reduzido para apenas R$ 5,7 bilhões.

Para a advocacia, os constantes e seve-
ros cortes na peça orçamentária apresenta-
da pelo Tribunal de Justiça vêm impedin-
do que o Judiciário paulista vença suas ma-
zelas. É imperiosa a mudança desse qua-
dro para fazer o Judiciário paulista avan-
çar em benefícios de todos, uma vez que
sem justiça não há cidadania. ■

Levantamento
recente registra
que um processo
no Rio de Janeiro
tramita em primeira
instância no prazo
de um ano e meio;
enquanto em
São Paulo demora
no mínimo três anos

Amarante:

transparência

é fundamental
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