
A garantia de estabilidade, por
cinco meses, para as gestantes
em contratos de trabalho tempo-
rário assusta os empregadores.

“É importante haver mais ga-
rantias para as grávidas. Em um
contrato de trabalho temporá-
rio, porém, vejo um pouco de
abuso nessa questão”, diz Paulo
Kenzo Uemura, diretor do Ma-
gic City, complexo de lazer a 60
km de São Paulo.

O parque planeja contratar
mais de 20 profissionais — auxi-
liares de jardinagem e de pisci-
na, atendentes, segurança, auxi-
liar de limpeza e outros — como
temporários para o período que
vai até março.

“As empresas, especialmente
as pequenas, sofrem muito com
isso, visto que poderão ter uma
grande despesa adicional com
uma força de trabalho que não
está presente”, analisa Uemura.
“O correto seria ter uma lei que
desse garantias tanto para as
grávidas, quanto para as empre-
sas”, afirma.

“As inovações são importan-
tes. Mas geram inquestionáveis
impactos financeiros para as em-
presas e para o INSS (Instituto
Nacional de Seguridade So-
cial)”, ressalta Paola Budriesi,
sócia do Mattos Muriel Keste-
ner Advogados.

Contágio
A questão das gestantes se tor-
nou sensível depois das súmulas
244 e 378, que a Justiça do Traba-
lho publicou em setembro, con-
cedendo direito à estabilidade,
ainda que em contratos tempo-
rários, a gestantes (cinco meses
após o parto) e profissionais que
sofrem acidente de trabalho (12
meses após o fim da licença). A
priori, a responsabilidade é da
fornecedora, mas pode recair so-
bre a tomadora. ■ J.G.

Aberta a temporada de temporá-
rios. Às empresas que fazem con-
tratações sob este regime, os ad-
vogados recomendam atenção
redobrada: faça as contratações
por meio de fornecedores de
mão de obra especializada; veri-
fiquem se a parceira tem pendên-
cias com órgãos públicos; e mo-
nitore os depósitos de salários e
encargos, acompanhando o reco-
lhimento de contribuições.

Os cuidados, que sempre fo-
ram importantes para evitar a res-
saca jurídica depois das festas e fé-
rias, se tornaram ainda mais sen-
síveis desde que a Justiça do Tra-
balho estendeu aos temporários
garantias em caso de gravidez ou
acidente. (Leia mais ao lado).

“Verificar a idoneidade da for-
necedora é o mais importante”,
diz Vivian Dias, do Mascaro Nas-
cimento Advocacia Trabalhista,
lembrando que a tomadora tem
responsabilidade solidária. Para
checar o registro da fornecedo-
ra, vá ao site do Ministério do Tra-
balho e Emprego (www.mte.
gov.br) e clique em “Trabalho
Temporário - registro de empre-
sas”. Verifique também a Certi-
dão Negativa de Débitos Traba-
lhista da prestadora na Justiça.

Além disso, peça as certidões
negativas da Receita Federal e ou-
tros órgãos. (Veja quadro nesta
página). “O ideal é fazer uma bre-
ve auditoria dos últimos cinco
anos”, diz Priscila Carbone, do

MHM Sociedade de Advogados.
Contrato por escrito, com dis-

criminação de verbas e duração
do contrato, além de justificativa
para a contratação como tempo-
rário, também é imprescindível.

Mínimos detalhes
Ao estabelecer o prazo dos con-
tratos, precisão significa dinhei-
ro. “Se a rescisão acontecer an-

tes do previsto, as verbas resci-
sórias — 13º salário e férias pro-
porcionais — a serem pagas cor-
respondem à metade do que se
remuneraria no contratado”,
diz Priscila Carbone. Assim, se
o contrato indicava três meses e
o empregador resolve quitá-lo
após um mês, as cifras corres-
ponderão a um mês e meio.
Outra fragilidade surge no ma-

nejo do recrutamento. “De mo-
do geral, o contrato temporário
acaba servindo de importante
instrumento de inserção dos jo-
vens no mercado de trabalho, já
que muito desses ‘temporários’
acabam por ser efetivados na
empresa”, lembra Elton Silva,
do Bastos & Pinheiro Advoga-
dos Associados.

“Pegar temporários sucessi-
vamente para cobrir vagas exis-
tentes — em desacordo com a
previsão legal — pode acarretar
reconhecimento de vínculo de
trabalho”, alerta Vivian Dias.

Em algumas companhias, o
contrato temporário, na práti-
ca, simplesmente substitui o pe-
ríodo de experiência.

Daí, a recomendação: “Não
se afastar da previsão legal é o
principal cuidado para quem
contrata mão de obra temporá-
ria”, afirma Flávio Pires, do es-
critório Siqueira Castro Advoga-
dos, lembrando que a modalida-
de é admitida só para atender
necessidade transitória de sub-
sitituição do pessoal regular ou
acréscimo extraordinário de
serviço, de acordo com a Lei
6.019 e o Decreto 73.841, am-
bos de 1974. ■

Contratação de temporários
requer atenção permanente
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Rodrigo Capote

“Norma
permite
abusos”, diz
executivo
Para o diretor do Magic City
Paulo Uemura, as pequenas
empresas serão penalizadas

JUSTIÇA

Empresas que contratammão de obra sazonal devem ficar atentas àsmudanças nos direitos trabalhistas

VivianDias,doMascaroNascimento:“Éprecisoverificar idoneidadedeempresa fornecedora”

5 DICAS PARA RECRUTAR

Escolha e monitoramento de fornecedor evita problemas

Fonte: Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista

Contrate temporários apenas em caso de necessidade transitória de substituição 
de pessoal regular e permanente ou acrescimento de trabalho1
Faça o contrato por meio de uma empresa fornecedora 
de mão de obra temporária2
Verifique a documentação da empresa fornecedora quanto à regularidade perante 
Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal e prefeitura municipal3
Monitore a prestadora, que deve manter as certidões negativas de débito 
dentro da validade e providenciar o envio mensal dos comprovantes de 
recolhimento tanto do INSS quanto do FGTS

4
Faça o contrato de trabalho temporário por escrito, deixando claro o motivo para
a modalidade de contratação, a remuneração e os demais encargos sociais previstos. 
Principalmente, o documento deve expressar o prazo exato de duração do contrato

5

DIREITOS ASSEGURADOS

Empregados têm 
tratamento equivalente 

Contrato anotado na CTPS
(Carteira de Trabalho e
Previdência Social)

Jornada de 8 horas

Férias proporcionais em caso de 
dispensa sem justa causa ou término 
normal do contrato de trabalho 
temporário

Repouso semanal remunerado

Adicionais (noturno e periculosidade)

13º salário proporcional 

Salário igual ao dos empregados
da mesma categoria

1

2

3

4

5
6

7

Fonte: Mascaro Nascimento 
Advocacia Trabalhista
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Amanhã e depois, a partir das 9h,
acontece o II Congresso Estadual
de Direito Trabalhista, no Teatro
Gazeta (Avenida Paulista, 900),
organizado pela OAB-SP, que
pede a doação de uma lata ou
um pacote de leite em pó integral
como para fazer a inscrição.
A palestra de abertura será feita
pelo desembargador Francisco
Rossal de Araújo. Informações
no site www.oabsp.org.br

A cada manhã, São Paulo acorda contando seus mor-
tos. Em setembro, 144 pessoas foram assassinadas na
capital, o que representa um aumento de 96% em rela-
ção ao mesmo mês de 2011 e, em todo o estado, desde
junho, tivemos assombrosos 1.539 mortos. Esses núme-
ros assustam e pedem uma reflexão sobre a segurança
pública paulista.

As estatísticas são preocupantes e devemos lembrar
que São Paulo registrou a maior diminuição da crimina-
lidade do mundo nos últimos anos. Desde os anos 90,
os crimes contra a vida foram reduzidos em 72%. Passa-
mos a ter uma taxa de dez mortes por 100 mil habitan-
tes, em 2011, contra 35,27 casos em 100 mil, em 1999.

O cenário se reveste de maior preocupação porque
estamos assistindo agora assassinatos de policiais mili-
tares, geralmente quando estão de folga e à paisana, al-
vejados por motoqueiros vestindo roupas escuras e
usando capacetes. Registramos a marca de 90 policiais
militares assassinados em São Paulo, parte deles no fo-
ra do período de trabalho.

Essa verdadeira “guerra” que vem se desenvolven-
do entre policiais e bandidos está transformando o es-
tado de São Paulo. A sensação de insegurança faz a po-
pulação alterar sua rotina com medo de possíveis ata-
ques. E é neste clima, que criminosos aumentam sua

influência sobre algu-
mas comunidades da
periferia, que ficam su-
jeitas a obedecer “to-
ques de recolher”, te-
mendo algum tipo de
represália da bandida-
gem.

Além da sensação de
insegurança, a socieda-
de civil tem a percep-
ção de que os crimes es-
tão ficando impunes
porque até agora o nú-
mero de mortos é mui-
to superior à quantida-
de de pessoas presas
por tais crimes. E é a
certeza da impunidade

que deixa os criminosos mais seguros para praticar os
crimes e atemorizar a população.

Portanto, é fundamental que haja uma resposta fir-
me, concreta do poder público para coibir essa verda-
deira onda de barbárie que atingiu todo o estado — pa-
ra garantir — a segurança da população e que promova
a volta da normalidade às ruas da capital, Grande São
Paulo, interior e litoral.

Mas para que situações como essa não se repitam, é
necessário repensar as políticas públicas de seguran-
ça, começando por investir no aparato de inteligência
das Polícias. Precisamos de policiais treinados, equipa-
dos e recebendo salários dignos. Apenas com o Estado
cumpridor de suas obrigações teremos a paz social que
almejamos.

Entretanto, devemos ir além e pensar a segurança
não apenas como punição e leis mais rígidas. O Estado
deveria investir não só na construção de presídios,
mas na garantia de que as cadeias realmente ajudem o
preso a se recuperar. Ou poderíamos ir ainda um pou-
co mais adiante e pensar na possibilidade de investir
em políticas públicas que contribuam para tirar crian-
ças, adolescentes e jovens da criminalidade porque,
obviamente, já passou da hora de repensarmos a segu-
rança pública.

Dessa forma, vamos buscar soluções que evitem a re-
petição de acontecimentos tão lastimáveis, sem deixar
de considerar a necessidade do combate ao tráfico de
drogas, ao contrabando de armas e à lavagem de dinhei-
ro, que permitem a criação e manutenção do crime or-
ganizado, que atingem a paz social em São Paulo. ■

Uma vez que a Justiça do Traba-
lho estendeu, nas súmulas publi-
cadas em setembro, aos contra-
tos temporários o direito à ga-
rantia de estabilidade para ges-
tantes e vítimas de acidente no
trabalho, a quem cabe a respon-
sabilidade nesses casos?

Os especialistas entendem
que em princípio, cabe à empre-
sa fornecedora de mão de obra.
Contudo, diante de obstáculos à
garantia dos direitos do traba-
lhador, o tomador se verá obri-
gado a assumir as responsabili-
dades. O detalhe é importante
porque há empresas de terceiri-
zação despreparadas para arcar
com as obrigações legais.

Coro
“A alteração do item III da sú-
mula 244 só garante o direito a
estabilidade provisória aos tem-
porários, mas não traz nada de
novo sobre a responsabilida-
de”, diz Flávio Pires, do Siquei-
ra Castro. “Por corolário lógico,
a interpretação deve ser a legal:
a responsabilidade objetiva é do
empregador e o tomador pode-
rá ser responsabilizado subsidia-
ria ou solidariamente.”

Marcia Regina Assis Del Giudi-
ce, do Moreau & Balera, concor-
da: “A responsabilidade recai so-
bre a fornecedora. Mas a tomado-
ra responde de forma subsidia-
ria. Se a primeira não arcar com
sua obrigação, a segunda deverá
honrar as obrigações.”

Fabiana Gomes Basso, do No-
gueira, Elias, Laskowski e Ma-
tias, segue pela mesma linha:
“Recai sobre a fornecedora, que
é o empregador direto. Mas, cer-

tamente, se descumprida a obri-
gação, em eventual demanda tra-
balhista, a responsabilidade da
tomadora, se a contratação for lí-
cita, será subsidiária”, explica.

O dia seguinte
Se, por um lado, a responsabili-
dade primária do fornecedor de
mão de obra é unanimidade, so-
bram dúvidas sobre “o dia se-
guinte”, ou seja, o que acontece-
rá uma vez que se encerre o pe-
ríodo de garantia.

“Como ficam os contratos de
trabalho dos empregados após o
período de estabilidade provisó-
ria? Passam a ser por prazo inde-
terminado ou mantém a sua es-
sência originária de contratos
por prazo determinado? E como
se dará a rescisão nestes ca-
sos?”, questiona Paola Budriesi,
sócia do Mattos Muriel Kestener
Advogados.

“Já que há distinção entre as
verbas pagas, em caso de contra-
tos por prazo determinado e inde-
terminado, pode haver dúvidas.

Só nos resta aguardar o que o Ju-
diciário Trabalhista nos reserva.”

Efeito surpresa
“Em tese, para que valha o direi-
to, o empregador precisa ser co-
municado do estado antes da de-
missão, ainda que tenha sido
contratada grávida”, lembra
Priscila Carbone.

Contudo, como os contratos
de trabalho são curtos — até
três meses, com possibilidade
de renovação por mais três — e
muitas mulheres só descobrem
a gravidez depois de algumas
semanas, deverá haver um
grande número de avisos no
pós-contrato.

“O empregador será sur-
preendido com a notícia e a in-
formação de que não poderia en-
cerrar o contrato. Ainda que a
lei só dê estabilidade para quem
comunica a gravidez antes da de-
missão, a jurisprudência prote-
ge as gestantes. Ainda não se sa-
be como será, na prática, equa-
cionada esta questão.” ■ J.G.

A cientista política Margaret Levi,
da Universidade de Washington,
faz seminário — “Spend and tax:
The political economy of fiscal
extractin through time”
amanhã, às 17h30, na sala 14 da
Faculdade de Filosofia/Ciências
Sociais da USP, na avenida
Professor Luciano Gualberto, 315,
Cidade Universitária, São Paulo.
Não é preciso se inscrever.
Informações em (11) 3091.3754.

O Instituto dos Advogados de
São Paulo (IASP) realiza, amanhã
e depois, o Fórum do Direito do
Desenvolvimento Sustentável,
com a participação dos ministros
Sydney Sanches e Ellen Gracie e
os desembargadores Newton De
Lucca e José Reynaldo Peixoto
de Souza. Será no Teatro Ciee
(rua Tabapauã, 445, Itaim Bibi,
São Paulo). Informações e
inscrições no site www.iasp.org.br

Alexandre Rezende

Congresso de direito
trabalhista reúne
especialistas em SP

Crise na segurança
pública de São PauloGestante e acidentado

têm direitos “extras”
Procedimentos após o período
de estabilidade provisória ainda
deixam questões em aberto

Margaret Levi fala
sobre política fiscal
amanhã, na USP

LUIZ FLÁVIO
BORGES D’URSO
Advogado criminalista,
mestre e doutor pela USP,
é presidente da OAB-SP

Segurança pública
não é apenas
punição e leis mais
rígidas. O Estado
deveria investir não
só na construção
de presídios, mas
na garantia de
que as cadeias
ajudem o preso
a se recuperar

IASP faz fórum com
ministros do STF
e desembargadores

PaolaBudriesi: comoseráarescisãoapósperíododeestabilidade?

JURÍDICAS
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov.  2012, Brasil, p. 12-13.




