
O risco da 
descaracterização 

do contrato temporário

O serviço temporário 
é uma modalidade de 
emprego cada vez mais 
comum, mas ainda 
gera dúvidas a respeito 
de suas regras e sua 
respectiva legislação

Em dezembro último, 
conforme pesquisa 
da Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), a estimativa é de 
que seriam gerados cerca de 
103 mil postos de trabalho 
naquele mês referentes à 
contratação temporária, por 
conta das vendas de natal. 

Para entender tal mo-
dalidade, é preciso saber 
que ela se caracteriza pelo 
serviço prestado por uma 
pessoa física contratada por 
uma empresa de trabalho 
temporário, que a coloca à 
disposição de uma empresa 
tomadora de serviços. Desse 
modo, será possível atender 
à necessidade de substitui-
ção transitória de pessoal 
permanente ou à demanda 
complementar de serviços, 
como no caso do comércio 
no mês de dezembro. 

Para ser válido, deverá ha-
ver necessariamente no con-
trato temporário a relação 
contratual entre a empresa 
de trabalho temporário, o 
empregado e a empresa 
tomadora de serviços ou 
cliente, observadas as con-
dições específicas estabele-
cidas em lei. O contrato de 
trabalho temporário deve 
ainda obedecer a critérios 
em questão de prazo, o qual 
o período máximo é de 180 
dias, podendo ser prorroga-
do por mais 90 dias. 

Com a publicação da Lei nº 
13.429/17, que alterou a Lei 
6.019/74, muitas coisas mu-
daram, principalmente sob o 
aspecto da possibilidade do 
contrato de trabalhadores 
temporários para o exercício 
da atividade fim ou atividade 
principal da empresa contra-
tante. Ficou expresso que 
é responsabilidade da em-
presa contratante garantir 
as condições de segurança, 
higiene e salubridade dos 
trabalhadores quando o tra-

balho for realizado em suas 
dependências ou em local 
por ela designado. 

O que ocorre é que há hoje 
muitos riscos de descaracte-
rização do trabalho temporá-
rio, qualquer que seja o ramo 
da empresa tomadora de 
serviços. Conforme dispõe 
a lei, a empresa prestadora 
é a responsável por contra-
tar, remunerar e dirigir o 
trabalho realizado por seus 
trabalhadores, não havendo 
qualquer vínculo empre-
gatício entre o trabalhador 
temporário e a tomadora de 
serviços, já que o vínculo do 
empregado está diretamente 
ligado à empresa de trabalho 
temporário. 

Porém, uma vez compro-
vado que o empregado tem-
porário prestava serviços 
sem registro na carteira de 
trabalho com a empresa tem-
porária, por exemplo, este 
empregado poderá requerer 
o vínculo empregatício di-
retamente com a empresa 
tomadora em uma eventual 
reclamatória trabalhista. 

O resultado disso é que, 
uma vez descaracterizado 
o contrato temporário, este 
passa a ser considerado 
como indeterminado desde 
o seu início e as garantias ao 
empregado como aviso pré-
vio, 13º salário, férias com o 
terço constitucional, FGTS, 
entre outras parcelas, serão 
de responsabilidade direta 
da tomadora de serviços. 

Por conta de tudo que 
foi mencionado e após en-
tender como funciona tal 
contratação, é importante 
que a empresa tomadora 
do serviço exija as do-
cumentações necessárias 
das empresas de trabalho 
temporário, tais como o 
comprovante de registro de 
empregados, o recolhimento 
das contribuições sociais e 
previdenciárias, atestados 
médicos admissionais, entre 
outros deveres. 

Todo o cuidado é pouco 
para que sejam evitadas 
possíveis ações trabalhistas 
na Justiça, assim como para 
que haja o devido respeito à 
legislação existente. 
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D - Legaltech Curitibana
Curitiba é uma cidade que destaca-se pelo crescente número de startups 
bem sucedidas, sendo conhecida como Vale do Pinhão, em referência ao 
Vale do Silício. Uma delas, a Contraktor, está com vagas abertas para: 
SDR, Closer, Designer UX/UI, Analista de mídia e Desenvolvedor Front 
End. A empresa automatiza o ciclo de vida de contratos das empresas, 
oferecendo desde a construção e edição de documentos, até assinatura 
digital e eletrônica, armazenamento e gestão. Para se candidatar, basta 
acessar:( contraktor.abler.com.br) ou enviar o currículo para (contrata@
contraktor.com.br). 

E - Energia Solar
Pioneira e referência no setor de energia solar fotovoltaica, a Blue Sol 
Energia Solar – que há mais de 10 anos desenvolve projetos, instala 
sistemas fotovoltaicos e capacita empreendedores para área, comemora 
o crescimento da sua rede de franquias e traça planos ambiciosos para 
o futuro. Com 29 unidades em 17 estados até o momento, a marca 
planeja fechar 2020 com 116 unidades entre abertas e contratadas. 
De acordo com Rafael Cafolla, gestor de franquias da empresa, essa 
meta faz parte de um plano mais amplo, que prevê 150 franquias da 
rede de energia solar em todo o país até 2025, com pelo menos uma 
unidade em cada estado da federação, além de 50 unidades em países 
da América Latina.

F - Clareador Dental  
A FGM Dental Group, referência mundial no setor, começou o ano com 
uma importante conquista internacional. A empresa recebeu o selo global 
“Top Award Winner 2020” de Melhor Clareador Dental de Uso Caseiro 
com o Wit Essential (Whiteness Perfect no Brasil), líder de vendas da 
companhia. O reconhecimento foi concedido pela tradicional agência 
norte-americana de pesquisa Dental Advisor, especializada em avaliar 
clinicamente produtos odontológicos em um ranking de alta credibi-
lidade junto aos cirurgiões-dentistas do maior mercado odontológico 
do mundo. A conquista é resultado de um rigoroso processo de análise 
clínica, que envolve de 20 a 30 cirurgiões-dentistas responsáveis por 
analisar a qualidade e a ação do produto.

A - Propriedade Intelectual
A Daniel Advogados conquistou uma importante vitória na Justiça 
para a rede de chocolates Cacau Show. Uma das principais marcas da 
empresa, Cacau Show LaCreme, chegou a ter seu pedido de registro 
de marca indeferido pelo Inpi, porém a ação movida pelo escritório 
para anular a decisão da autarquia e garantir o registro da marca foi 
julgada procedente. “Esta decisão abre um leque de possibilidades 
para que a rede de chocolates Cacau Show possa prosseguir com os 
fortes investimentos da empresa e o direito de explorar a marca. O 
magistrado entendeu que a marca possui suficiente distintividade 
(gráfica, visual e fonética) em relação à marca anterior apontada 
pelo Inpi, sem gerar dúvidas”, explica o sócio Fábio Leme, da Daniel 
Advogados.

B - Aceleração de Startups 
O InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América 
Latina, está com inscrições abertas para a sua primeira edição de 2020. 
O programa atua em parceria com grandes empresas, incubadoras, 
executivos de renome e até mesmo com outras aceleradoras. Até o dia 
16 de março, os empreendedores que buscam conexão com o mercado 
e investidores devem se inscrever no site (www.inovativabrasil.com.
br). Serão escolhidas até 160 startups, de qualquer lugar do Brasil, em 
estágio de operação e tração, que desenvolvam soluções inovadoras em 
produtos ou serviços.

C - Mulheres na Comunicação
Está aberta a votação do 14º Troféu Mulher Imprensa. São 18 cate-
gorias que visam premiar as profissionais de destaque em cada setor.  
Idealizado e promovido pela Revista e Portal Imprensa, o prêmio tem 
como missão difundir o trabalho das mulheres na comunicação em 
todo o Brasil e fomentar a pauta dos direitos da mulher. Esta edição 
amplia o reconhecimento ao trabalho jornalístico das mulheres, dentro 
e fora das redações, por meio de novas categorias, a saber: Comuni-
cação Pública, Jornalista Empreendedora e Contribuição Acadêmica 
ao Jornalismo. A votação está aberta em (www.portalimprensa.com.
br/trofeumulherimprensa).    

G - 120 Anos do Motociclismo 
A exposição “Duas Rodas e Uma Nação”, que resgata a história dos 120 anos 
de motociclismo no Brasil, conta com o apoio da Cobreq, marca da TMD 
Friction, maior fabricante de pastilhas de freio do mundo. Com curadoria 
do Motostory, a mostra acontece até dia 1º de março no Museu Municipal 
de Socorro, no interior de São Paulo. Com entrada gratuita, a exposição 
reúne documentos, mobiliário e muitas motos raras, que pertencem ao 
acervo Moto Classic Museum, assim como a coleção Remaza Collection, a 
Phelo & Moore de 1918 e que pertence a Edgard Soares, e a antiquíssima 
Triumph Type H, de 1915, da TecMoto. Informações: tel. (19) 3895-8005.

H - Supervisor do Varejo 
A Lojas Americanas seleciona profissionais para o cargo de Supervisor do 
Varejo. O profissional será desafiado diariamente a superar seus limites, 
viabilizando o atingimento de metas, e terá a possibilidade de assumir uma 
das lojas da companhia. Os candidatos devem ter ensino superior completo, 
além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proa-
tividade, capacidade de liderança e alto nível de responsabilidade. Vagas 
em Belo Horizonte, Cambuí, Frutal (MG); Barra do Piraí, Rio de Janeiro 
(RJ); Barrinha, Barueri, Campinas, Catanduva, Franco da Rocha, Itápolis, 
Ituverava, Lucélia, Mirassol, Piracicaba, Piraju, Porto Ferreira, Regente 
Feijó, Salto de Pirapora, Santa Cecília, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo 
e Santa Cruz Rio Pardo (SP). Inscrição pelo site: (talentos.lasa.com.br).

I - Mulheres no Direito Imobiliário
A sede institucional da OAB-SP recebe o encontro ‘Mulheres no Direito 
Imobiliário’, amanhã (13). A pauta é ampla e inclui temas como Participação 
Feminina no Mercado de Trabalho, Direito Imobiliário nas Esferas Judicial e 
Extrajudicial, Atualidades e Desafios da Alienação Fiduciária, entre outros. O 
evento terá início às 8h30 e contará com a participarão de dirigentes da Ordem 
paulista, como a diretora-tesoureira Raquel Preto; além de Rubens Elias Filho 
e Anna Lyvia Ribeiro, nesta ordem, presidente e vice da Comissão Especial 
de Direito Imobiliário. Apresentação especial da atriz, produtora de teatro e 
cronista, Denise Fraga. Confira a programação em: (https://bit.ly/31mMo78).

J - Sem Taxa  
Em apenas três meses - entre outubro e janeiro - o Banco BS2 atinge 50 
mil contas internacionais. Segundo o business plan da instituição, a meta 
era chegar a 20 mil contas em um ano, ou seja, em outubro de 2020. “O 
resultado é um reflexo de uma demanda reprimida de mercado. As pessoas 
estão cada vez mais procurando soluções simples e menos burocráticas 
para gastar ou investir fora do país. A tecnologia do BS2 permite que isso 
aconteça de reforma rápida e eficiente”, afirma Carlos Eduardo Tavares de 
Andrade Júnior, diretor executivo de câmbio, do Banco BS2. Os números 
que estão surpreendendo o BS2 não param por aí. Cerca de 1.000 contas 
estão sendo abertas por dia - sem taxa de manutenção.

Compras chinesas aumentaram o fluxo de transporte entre 
fábricas de rações e granjas do Brasil.

A Scania, uma das maio-
res fabricantes de cami-
nhões, prevê que neste 
ano as vendas de veículos 
pesados e semipesados 
(acima de 16 toneladas) da 
marca devem crescer entre 
10% a 15% no mercado 
interno, impulsionadas pelo 
desempenho do agrone-
gócio, principalmente por 
mais uma safra recorde de 
grãos e pelo crescimento 
da demanda por caminhões 
frigorificados para trans-
porte de carnes destinadas 
à exportação.

“Estamos com um otimis-
mo moderado por conta de 
algumas incertezas econô-
micas, mas confiantes e 
animados com os desafios 
que teremos em 2020. A 
chegada da nova geração 
revolucionou o mercado. 
Nossa promessa de econo-
mia de 12% em comparação 
com a geração anterior, está 
sendo comprovada”, diz 

A expectativa de faturamento para o setor em 2020 
é de R$ 40 bilhões.

Para se ter uma ideia, a 
última pesquisa reali-
zada pelo IBGE, que 

analisou as populações de 
animais nos lares brasilei-
ros, em 2013, mostrou que 
44,3% dos domicílios no 
Brasil possuíam pelo menos 
um cachorro, o equivalente a 
28,9 milhões de lares. 

Vindo para o cenário atu-
al, esse número mais que 
dobrou. De acordo com o 
Instituto Pet Brasil (IPB), 
atualmente já são mais de 
132 milhões de pets. E se 
crescem os pets, crescem os 
donos cada vez mais entu-

A produção de grãos no Brasil nova-
mente supera as previsões de boa safra, 
como mostram os resultados do quinto 
levantamento realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). As 
lavouras de soja e milho, principalmente, 
impulsionam o volume total de grãos para 
mais um recorde histórico, com estima-
tiva de 251,1 milhões de toneladas, uma 
variação de 3,8% sobre a safra passada 
e ganho de 9,1 milhões de toneladas. O 

anúncio foi feito ontem (11), em Brasília.
Para área total, espera-se um incremento 

de 2,5%, alcançando cerca de 64,8 milhões 
de hectares e acréscimo de 1,6 milhão de 
ha. O que marca esta previsão são as boas 
condições climáticas que favorecem a re-
cuperação das lavouras, abatidas na última 
temporada pela estiagem nos estados de 
maior produção. As culturas de primeira 
safra estão respondendo por 45,6 mil hec-
tares, enquanto que as de segunda, terceira 

e de inverno, por 19,3 mil. As lavouras de 
soja, que ocupam uma área 2,6% maior, 
começam a ser colhidas com uma boa 
produtividade, mantendo a tendência de 
crescimento das últimas safras. A produção 
estimada é de 123,2 milhões de toneladas 
da oleaginosa, o que também representa 
um recorde na série histórica, graças à 
melhoria da distribuição das chuvas que 
sacrificaram a semeadura no início do 
plantio de muitos estados (GI/CONAB). 

Inflação do aluguel 
é de 6,86% em 
12 meses

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel, não registrou varia-
ção na primeira prévia de 
fevereiro. Na prévia de janeiro, 
o indicador foi de 0,67%. Com 
o resultado da primeira prévia 
de fevereiro, divulgada ontem 
(11) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-M acu-
mula inflação de 6,86% em 
12 meses.

A queda da taxa da prévia 
de janeiro para a de fevereiro 
foi influenciada pelos preços 
no atacado e no varejo. A in-
flação do Índice de Preços ao 
Produtor, que mede o atacado, 
caiu de 0,86% em janeiro para 
0,15% em fevereiro.

Já a inflação do Índice de 
Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, recuou de 
0,33% para 0,24% no período. 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção, terceiro subíndi-
ce que compõe o IGP-M, teve 
alta ao passar de 0,20% na 
prévia de janeiro para 0,37% 
na prévia de fevereiro (ABr).
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Mercado pet brasileiro 
continua muito bem aquecido
O mercado pet brasileiro vem crescendo ano a ano e não é surpresa, mas os ótimos números ainda 
surpreendem

siasmados para darem mais 
qualidade de vida e mimos 
aos bichinhos. A expectativa 
de faturamento para o setor 
em 2020 é de R$ 40 bilhões. 

Os números de 2019 ainda 
estão sendo fechados, mas 
também de acordo com IPB, 
eles devem alcançar o pata-
mar de R$ 36,2 bilhões. Essa 
estimativa representa um 
crescimento de 5,4% sobre o 
número de 2018, que foi de 
R$ 34,4 bilhões. A projeção 
indica aquecimento ainda 
maior do setor em relação ao 
ano passado, quando a alta foi 
de 4,6% sobre 2017 (AI/IPB).

Safra recorde impulsiona 
venda de caminhões

Silvio Munhoz, diretor co-
mercial da Scania no Brasil.

Na faixa de atuação da 
montadora (acima de 16t 
– semipesados e pesados), 
foram 12.755 caminhões em-
placados (o maior volume dos 
últimos cinco anos), alta de 
47,6% em comparação com 
as 8.643 unidades de 2018. A 
participação da marca em seu 
segmento de mercado subiu 
de 16,4% para 17%.

As aplicações que mais 
se destacaram foram para 

o agronegócio, as cargas 
gerais e o transporte frigo-
rificado. As vendas para o 
setor de proteínas animais 
triplicou no ano passa-
do. Munhoz aposta que a 
demanda deve se manter 
firme nos próximos dois 
anos, porque a China con-
tinuará importando carnes 
do Brasil até que consiga 
repor parte do rebanho que 
foi sacrificado por causa de 
peste suína africana (canal 
rural/ntc.org).

Conab apresenta novo recorde de grãos


