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Palavra da
Presidente
A PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO
A reforma trabalhista deliberou sobre
diferentes tipos de contratação, dentre
as quais, sob a condição de autônomo,
o que gera conﬂituosas implicações.
Consideremos o artigo 442-B da CLT: “A
contratação do autônomo, cumpridas
por este, todas as formalidades legais,
com ou sem exclusividade, de forma
contínua ou não, afasta a qualidade de
empregado prevista no art. 3º da CLT”.
Essa forma de contratação ocorre quando
da primeira admissão ou com o objetivo
de reduzir os encargos trabalhistas da empresa. O empregador propõe a manutenção do emprego na condição de autônomo; o chamado PJ (Pessoa Jurídica); nesse
caso, o contratado não faz parte do quadro de pessoal apesar de exercer a função
com cumprimento de horário, subordinação e pessoalidade, características do
regime celetista. O mesmo deixa de ter
acesso a diversos direitos como: FGTS, recolhimento previdenciário, férias, acidente de trabalho, correção salarial anual pela
Convenção Coletiva de Trabalho, dentre
outros benefícios próprios da empresa, concedidos aos demais funcionários.
Esse trabalhador, por arcar com todos os
impostos, inclusive o municipal, em razão
da emissão da nota de prestação de serviços, deveria receber o dobro dos vencimentos que seriam pagos pela empresa, para compensar a perda dos direitos
trabalhistas; como isto não ocorre, resta
buscar um emprego com vínculo pela CLT.
A Justiça do Trabalho ainda não se posicionou sobre essa questão; possivelmente devido ao período
recente da mudança
(2017), pois todos os encargos estão recaindo
nos ombros dos prestadores de serviços, os
quais não possuem nenhuma estabilidade no
emprego.

Sincomerciários inova na Assistência Odontológica
Uma promissora parceria com a empresa OdontoMix para atendimento exclusivo
aos comerciários, associados e seus dependentes, em consultório odontológico
instalado na sede social. Os mesmos serão
atendidos com hora marcada em instalações modernamente equipadas e confortáveis, com proﬁssionais qualiﬁcados, preços
e condições especiais.
Agende sua avaliação durante o mês de
novembro/2021 e aproveite as condições super especiais de inauguração.
“É com muita satisfação que colocamos mais esse benefício ao alcance dos nossos associados e de suas famílias. A saúde bucal é de extrema importância para a
saúde geral e é preciso cuidados constantes, nossa intenção é oferecer atendimento
de qualidade e com melhores condições”, ressalta a presidente Regina.

comerciÁrio, utiLiZe nosso whAtsApp Business

(16) 3995-6868

2

Jornal do Sincomerciários

noVemBro 2021

www.comerciariorp.org
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 21/10/2021.

SEUS DIREITOS

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
LEI 6.019/74
Com a chegada das festas de ﬁnal de
ano o comércio aumenta seu movimento. E assim, da mesma forma que acontece em como em datas como Páscoa,
Dia das Mães, Pais e Dia das Crianças,
bem como em grandes liquidações, as
lojas têm um aumento signiﬁcativo nas
vendas, com crescimento da demanda
por serviços, necessitando de novas
contratações em regime temporário
para tal ﬁm.
O CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO é regulamentado pela Lei
6.019/74 onde diz que é uma espécie
de contrato por tempo determinado ou
com prazo certo de duração. Conceitua
como sendo o serviço prestado por pessoa física à empresa para atender a uma
demanda transitória de substituição do
pessoal regular e permanente ou ao
acréscimo eventual e extraordinário dos
serviços, devendo constar no contrato
os motivos justiﬁcadores da necessidade do serviço temporário.
É preciso formalizar dois contratos,
sendo um entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, no qual,
segundo a lei, deverão constar expressamente todos os direitos assegurados
ao trabalhador. E outro, entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora do serviço. Não poderá exceder 180 dias, sejam consecutivos ou
não, podendo ser prorrogado por mais
90 dias, também consecutivos ou não,
desde que comprovada a manutenção
das condições justiﬁcadoras.
Quem paga o trabalhador temporário é a empresa utilizadora ou tomadora. Ainda que a contratação seja
intermediada por uma agência ou prestadora, é a empresa utilizadora ou tomadora quem remunera e dirige os trabalhadores temporários. A agência é
responsável por elaborar folha especial
dos temporários e repassar a remuneração para o trabalhador mensalmente.

O trabalhador temporário tem os
seguintes direitos:
• Remuneração equivalente à auferida pelos empregados de mesma
categoria da empresa tomadora ou
cliente;
• Jornada de 8 horas diárias, com horas extras não superiores a 2 diárias
e adicional de 50%;
• Férias proporcionais;
• Repouso semanal remunerado;
• Adicional noturno quando for o
caso;
• Pagamento do 13º salário proporcional;
• Indenização por demissão sem justa causa ou antes do término normal do contrato, correspondente a
1/12 do pagamento recebido;
• Seguro contra acidente do trabalho
e direitos previdenciários, além dos
adicionais de insalubridade ou periculosidade, caso couber à função
desempenhada.
Multa por dispensa: Caso o contrato seja rompido por parte do empregador, o trabalhador temporário não terá
direito à multa de 40% sobre o FGTS
depositado, como no caso dos efetivos.
Aviso Prévio: Não cabe pagamento
de aviso prévio no contrato de trabalho temporário; por outro lado, se o
trabalhador quiser romper o contrato
antes do prazo determinado, não terá
que pagar nenhum tipo de multa.
Rescisão:
O pagamento da rescisão do trabalhador temporário será até
o primeiro dia útil imediato ao término
do contrato, de acordo com o § 6° do
art. 477 da CLT.
O Sincomerciários de Ribeirão Preto
coloca à disposição de todos os comerciários seu Departamento Jurídico para
dirimir dúvidas e tomar atitudes judiciais, se preciso for. Consultem-nos!
Dr. Edson Roberto Massonetto

Advogado - OAB/SP. 115.986
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I Copa de Futebol Society - O futebol volta com força total no Clube!
A I Copa de Futebol Society Troféu “Onofre Ferreira
de Almeida Jr.” começou dia 17 de outubro com a participação de 11 competitivas equipes. “O nome da Copa
é uma singela homenagem ao nosso diretor Onofre
Ferreira de Almeida Jr., militante incansável há mais de
50 anos na luta pela categoria. Um sindicalista e companheiro sério, ético e combativo que sempre esteve
presente na administração do sindicato bem como em

todos os momentos de batalha pelos direitos e conquistas dos comerciários. Nosso muito obrigada”, destaca a
presidente Regina Pessoti Zagretti.
Cada rodada será de 4 jogos por domingo e a duração do campeonato está prevista para 4 meses. Acompanhe no Placar Esportivo pelo site do sindicato (www.
comerciariorp.org) todas as informações atualizadas e a
tabela do campeonato em tempo real.

Nas fotos acima a sequência das equipes que abriram o campenonato: Amigos do Lazinho, Bec, Caçola, Favela,
Paivense, Popular, Super Star e na última foto a mesa de arbitragem.

Venha torcer pelo seu time!
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