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São Paulo gera mais de 74 mil postos de trabalho no 2º
trimestre
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS • SÃO PAULO

Estudo elaborado pela Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, no Estado de São Paulo no 2º
trimestre de 2019, indica que foram gerados 74.453 postos de trabalho no período. O
resultado leva em consideração 1.250.041 admissões e 1.175.588 desligamentos em todo
o Estado. Nesse período, o estoque de 12.102.133 empregos formais de São Paulo
representava 31,2% do total de empregos em todo o Brasil.
No mesmo período, na região metropolitana de São Paulo – que detém 52,5% do total dos
empregos formais do Estado –, o nível de emprego subiu em 25.282 postos (com 652.608
admissões e 627.326 desligamentos). As ocupações com maiores saldos positivos entre
admissões e demissões foram: trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (25.510);
motorista de caminhão –rotas regionais e internacionais – (7.937); tratorista agrícola
(6.170), faxineiro (5.485) e alimentador de linha de produção (5.396). Esta é a primeira vez
que a Fundação Seade divulga novos estudos sobre mercado de trabalho sem a
participação do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) e com base nos dados do Caged e da Pnad.
Órgão ligado ao governo do Estado de São Paulo, a Fundação Seade encerrou um acordo
de 35 anos com o Dieese em julho para a realização mensal da Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) na região metropolitana de São Paulo. Em comunicado oficial, o
Seade afirmou que a PED foi encerrada devido à reformulação das pesquisas domiciliares
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento
começou a ser feito mensalmente a partir de 1984, quando a País passava por uma grave
crise econômica e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) realizada pelo IBGE não trazia
indicadores específicos para cada estado. “A atuação conjunta do governo e da sociedade
civil – experiência pioneira na produção de dados no País – objetivou garantir a
democratização da disseminação das informações e a produção de indicadores mais
adequados para analisar a evolução do mercado de trabalho”, afirma o Dieese sobre a
criação da PED.
(Fonte: DCI – 20/08/2019)
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DECISÕES

Justiça do Trabalho anula acordos e condenações por
terceirização ilegal
Por Adriana Aguiar

Empresas têm conseguido na Justiça anular condenações e acordos firmados com o
Ministério Público do Trabalho (MPT) que tratam de terceirização. As decisões têm como
fundamento o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou lícita essa
forma de contratação e as leis de terceirização (nº 13.429, de 2017) e da reforma
trabalhista (nº 13.467, de 2017). Antes das novas leis e da decisão do STF, as empresas
eram frequentemente condenadas na Justiça do Trabalho, em valores milionários. Os
juízes aplicavam aos casos a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
proibia a terceirização da atividade-fim - a parte essencial do negócio.
Recentemente, porém, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas -15ª Região
decidiu anular acordo judicial firmado entre o MPT e a Usina Santa Isabel e a Santa Luiza
Agropecuária, situadas em Novo Horizonte, no interior de São Paulo (processo nº
0010488-92.2018.5.15. 0049). O acordo foi fechado depois de a empresa ser condenada a
pagar R$ 1,3 milhão por terceirização considerada ilícita. As empresas assumiram o
compromisso de não terceirizar a colheita de cana, bem como não reduzir o intervalo de
refeição dos seus empregados para menos de uma hora.
O advogado da usina e da agropecuária, Renato Serafim, do Ilario Serafim Advogados,
afirma que mesmo com o advento da reforma trabalhista, as empresas permaneciam
impedidas de terceirizar suas atividades- fins ou de reduzir o intervalo de refeição, por
conta do acordo firmado na ação civil pública com o MPT.
Enquanto suas concorrentes, submetidas às leis atuais podiam investir na terceirização,
acrescenta, "a empresa [usina] estava engessada, perdendo competitividade no mercado".
Com o fim do acordo, segundo o advogado, poderá terceirizar a colheita mecanizada, que
exige equipamentos de alta tecnologia. "Agora, a empresa poderá expandir sua atividade
principal de cultivo de cana de açúcar e gerar novas oportunidades de negócios e
empregos na região."
Em tese, diz Serafim, todas as empresas que firmaram acordos com o MPT estão
obrigadas a cumprir os termos previstos no texto, ainda que a legislação atual permita a 2

terceirização ampla. A advogado afirma que, antes de recorrer à Justiça, entrou em
contato com o procurador do caso em Araraquara, que se negou a rever o acordo.
Em Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) já deu pelo menos quatro
decisões para rever condenações praticamente definitivas, pouco antes da fase de
pagamento (execução). Nesses casos, as companhias têm usado um instrumento
processual previsto nos parágrafos 12 e 14 do artigo 525 do novo Código de Processo
Civil (CPC), de 2015, chamado de exceção de pré-executividade, que possibilita a
anulação de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional.
Como na época em que o Supremo julgou o tema da terceirização (RE 958.252 e ADPF
324), em agosto de 2018, ainda não havia sido emitida a certidão de trânsito em julgado
(quando não cabe mais recurso), os advogados decidiram entrar com pedidos para anular
as condenações, o que tem sido confirmado pelo tribunal.
Em um dos casos, uma instituição financeira, ligada a um rede de supermercados,
conseguiu se livrar do pagamento de R$ 175 mil a uma trabalhadora. O processo foi
movido por uma ex-funcionária que oferecia o cartão de crédito do banco para os clientes
da rede de supermercados. Ela alegou que era ilicitamente terceirizada e na verdade
trabalhava para a instituição financeira como correspondente bancária.
Em primeira e segunda instâncias, a terceirização foi considerada ilícita. Foi reconhecido o
vínculo de emprego com o banco e determinado o pagamento de horas extras pelo fato de
a jornada de bancário ser menor, de cinco horas. Ela cumpria oito horas. A decisão foi
mantida no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Contudo, como o julgamento do Supremo ocorreu no dia 30 de agosto de 2018 e a
certidão de transito em julgado (quando não cabe mais recurso) no caso só foi emitida no
dia 22 de fevereiro deste ano, a 7ª Turma do TRT foi unânime ao entender pela anulação
da condenação, mantendo o entendimento proferido pelo juiz Jésser Gonçalves Pacheco,
da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (agravo de petição nº 001022684.2016.5.03.0005).
Na decisão, a relatora, desembargadora Cristiana Maria Valadares Fenelon, destaca que a
jurisprudência no TRT mineiro tem caminhado neste sentido. Ela cita mais três decisões
recentes que reverteram condenações.
Segundo os advogados que assessoram a instituição financeira no processo, Caio
Madureira e Rodrigo Macedo, do Tortoro, Madureira e Ragazzi Advogados, "a decisão é
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de extrema importância" porque é de um tribunal que historicamente entendia pela ilicitude
da terceirização. "Por isso, comemoramos a decisão", diz Madureira.
Procurado pelo Valor, o advogado da ex-funcionária, Wagner Santos Capanema, informou
que ainda está analisando a decisão para avaliar se vai recorrer.
Na opinião do procurador Paulo Joarês, coordenador nacional de Combate às Fraudes nas
Relações de Trabalho do MPT, nas ações em que a sentença não transitou em julgado há
aplicação imediata do entendimento do STF. Mas, acrescenta, é prudente que a Justiça do
Trabalho aguarde a finalização do julgamento. "Até esse momento sequer ocorreu a
publicação do acórdão", diz. Isso porque, em muitos casos, segundo Joarês, será
necessário fazer a distinção entre o precedente do STF e as situações dos processos.
Sobre a revisão de acordos, o procurador afirma que é preciso avaliar com cuidado cada
caso. "Em muitos deles poderá ser adequado substituir as obrigações previstas, para
ajustá-los ao teor da nova lei", diz. Ele destaca que "é preciso observar tanto os limites da
decisão do STF, que discutiu apenas possibilidade de terceirizar qualquer atividade, como
prestação de serviços entre empresas, mas não legitimou fornecimento de mão de obra,
bem como os requisitos da Lei nº 6019/74, que exige uma efetiva transferência de
atividades de uma empresa para a outra, a qual deve ter autonomia operacional,
capacidade econômica e dirigir o trabalho de seus empregados com exclusividade".

Empresas ainda não se adaptaram à lei de dados
Por Beatriz Olivon

A um ano da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709, de 2018),
boa parte das empresas ainda não se adaptou ao texto. Em levantamento com cerca de
250 companhias de médio e grande porte, o escritório Viseu Advogados identificou que
46% delas ainda nem iniciaram o processo e, em muitos casos, não há sequer previsão.
Advogados da área afirmam que o processo de adequação é demorado. A lei traz regras
sobre compartilhamento de dados de consumidores e impede que sejam divulgados sem
autorização, com previsão de pesadas penalidades - desde advertência até multa de 2%
sobre o faturamento da empresa, com teto de R$ 50 milhões por infração.
Coordenador da pesquisa, o advogado Gustavo Artese, sócio do Viseu Advogados,
destaca que a lei tem prazo de dois anos para entrar em vigor. Geralmente, o prazo é de
um ano. "É para as empresas se prepararem porque é uma mudança muito significativa no
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Pela pesquisa, em 27% das empresas, os departamentos jurídicos vão liderar o processo
de adaptação. Em 19% será o setor de TI e em 17% o de compliance. Primeiro, de acordo
com especialistas, a empresa precisa de uma "fotografia" da gestão de dados atual para
depois implementar controles e ajustar o que não estiver de acordo com a lei. Será mais
fácil para as que lidam com menos dados - só com os dos próprios funcionários, por
exemplo. Mas é mais exigente para as que também têm clientes e parceiros de negócios
ou dados sensíveis, como hospitais.
"Se deixar para a última hora, vai [a empresa] ter problema", afirma a advogada Rubia
Ferrão, do escritório Pigão, Ferrão e Fioravante Advogados Associados. O processo,
acrescenta a advogada, envolve a procura por profissionais para auxiliar na adaptação à
nova lei, que ainda é pequena, além da adequação de sistemas. Para Rubia, o problema
mais grave está ligado ao vazamento de informações, que pode gerar um dano irreparável
ao consumidor. "O titular corre o risco de sofrer fraude", diz. O desvio de finalidade no uso
dos dados também foi destacado pela advogada.
Hoje, a forma como é feita a coleta de dados não envolve o consentimento do usuário,
segundo Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon-SP. Com a lei, a autorização
deverá ser dada por escrito e, se for considerada abusiva ou enganosa, poderá ser
considerada nula. A norma, afirma ele, soma-se ao Código de Defesa do Consumidor,
"não compete com ele". Os atuais termos de uso, que os titulares de dados costumam não
ler, poderão ser considerados inadequados. A lei exige que o consentimento seja livre,
informado e inequívoco. Além disso, há previsão de que os consumidores poderão solicitar
quais dados poderão ser compartilhados. "Não adianta achar que vai pegar 20% do tempo
de um advogado de consumidor e contratos e falar para ele alterar alguma coisa e ver se a
empresa se adapta", afirma Alexandre Pacheco, professor e coordenador do Centro de
Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito SP.
Com a lei, destaca, as empresas passam a ser fiéis depositárias de dados pessoais. "Não
adianta pensar que os dados dos clientes são patrimônio da empresa", diz Pacheco. Por
isso, as companhias precisam realizar um programa de tratamento de dados e não uma
ação pontual, procedimento parecido com o que foi adotado após a entrada em vigor da
Lei Anticorrupção (nº 12.846, de 2013). Ainda está pendente a criação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, que irá lidar com a proteção de dados pessoais e
segredos comerciais e industriais. O que não impede, segundo o professor, que as
empresas já se preparem.

(Fonte: Valor Econômico – 20/08/2019)
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