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MAN retoma jornada integral e hora extra 
 
Fábrica de caminhões da Volks, que demitiu 2,3 mil na crise, também deve contratar 
 
Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 

Após operar por cerca de dois anos em jornada reduzida de quatro dias por semana, a 
fábrica de caminhões e ônibus da MAN Latin America, em Resende (RJ) voltou a operar 
neste mês em semana completa e trouxe de volta funcionários que estavam com os 
contratos suspensos.  
 
Hoje, a empresa informa que, até dezembro, terá de recorrer a horas extras para dar conta 
da demanda. 
 
“Vamos ter de trabalhar três sábados por mês até o fim do ano”, diz Roberto Cortes, 
presidente da empresa que produz caminhões da marca Volkswagen. Segundo ele, o 
trabalho extra já foi acertado com o sindicato dos metalúrgicos local. 
 
Colocar as máquinas a todo vapor, ainda que em um turno de trabalho, é um alívio para a 
MAN que, desde o início da crise econômica, quando operava em três turnos, fechou 2,3 
mil vagas.  
 
Hoje emprega 3,2 mil pessoas, incluindo funcionários dos fornecedores que operam no 
complexo de Resende. 
 
O próximo passo da MAN, que em setembro anuncia a produção de uma nova linha de 
veículos, deve ser a contratação de pessoal, admite Cortes. 
 
A necessidade de recorrer às horas extras foi a venda, para a Ambev, de 417 caminhões 
que devem ser entregues até o fim do ano.  
 
Mais da metade deles são os chamados VUCs – Veículos Urbanos de Carga, que têm 
permissão para fazer entregas nas regiões centrais onde caminhões de médio e grande 
porte não podem entrar. 
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Para atender a nova demanda da fabricante de bebidas, a MAN conseguiu colocar um eixo 
extra nos caminhões de pequeno porte, o que permite carregar até 13 toneladas de carga, 
antes possível apenas em veículos de médio porte. 
 
“O fato de termos engenharia no Brasil nos permite personalizar o veículo para atender as 
necessidades do cliente”, diz Cortes.  
 
O valor do negócio (chassis, equipamentos e plano de manutenção) é de 
aproximadamente R$ 150 milhões. 
 
O diretor de suprimentos da Ambev, Guilherme Gaia, diz que parte da encomenda é para 
renovar a frota e parte para ampliação. “Estamos enxergando sinais de melhora na 
economia”, afirma.  
 
A Ambev tem frota de cerca de 6 mil veículos de transportadoras dedicadas e se 
responsabiliza pela negociação de compra de novos caminhões, processo feito por leilão. 
 
Ociosidade. A recuperação da MAN, segunda maior fabricante de veículos pesados no 
País, atrás da Mercedes-Benz, é uma boa notícia para o setor, que opera com cerca de 
70% de ociosidade há mais de um ano. 
 
O mercado total de caminhões vendeu este ano, até julho, 25.990 unidades, 14% menos 
ante igual período de 2016.  
 
Em todo o ano passado foram 50,6 mil unidades e a previsão dos fabricantes é de um 
empate nos números deste ano, ou até um leve crescimento. 
 
Segundo Cortes, a média diária de vendas nos dois primeiros meses do ano era de 155 
veículos, volume que passou a 225 unidades de março a maio e nos últimos três meses 
está em 270. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Estado de SP – 30/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

TST não aplica Lei de Terceirização a caso antigo  
 
Por Adriana Aguiar 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já sinalizou que não deve admitir a aplicação da Lei 
da Terceirização em contratos extintos antes da vigência da Lei nº 13.429, de 31 de 
março. Em decisão unânime da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-
1), os ministros reconheceram o vínculo empregatício de uma operadora de telemarketing 
contratada pela Contax para prestar serviços para o Itaú.  
 
Segundo entendimento do relator, ministro João Oreste Dalazen, "a entrada em vigor da 
Lei nº 13.429/2017, geradora de profundo impacto perante a jurisprudência consolidada do 
TST, que alterou substancialmente a Lei nº 6.019/74 (que trata do contrato temporário), 
não se aplica às relações de emprego regidas e extintas sob a égide da lei anterior, sob 
pena de afronta ao direito adquirido do empregado a condições de trabalho muito mais 
vantajosas".  
 
Ainda conforme o julgamento, "aos contratos de trabalho celebrados e findos antes da 
entrada em vigor da Lei 13.429, prevalece o entendimento jurisprudencial firmado à luz da 
Súmula nº 331, I, do TST". A decisão (RR - 1144- 53.2013.5.06.0004) foi publicada dia 10 
de agosto e já existe pedido de recurso extraordinário para levar o tema ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).  
 
Na primeira instância, porém, há decisões que aplicam a nova norma para ações ajuizadas 
antes da Lei de Terceirização. O juiz Antonio de Padua Muniz Correa, da 1ª Vara do 
Trabalho de São Luís, considerou legal a terceirização praticada pela Cyrela e duas 
companhias do grupo (Oaxaca Incorporadora e Living Empreendimentos Imobiliários). 
Foram contratadas empresas terceirizadas ou subempreiteiras para atividade de 
construção civil.  
 
O magistrado aplicou a lei em ação civil pública ajuizada em 2014 pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) do Maranhão. No processo (ACP 0017582-53.2014. 5.16.0001), o 
órgão pede a condenação da construtora em R$ 5 milhões, além da vedação da prática.  
 
Até a entrada em vigor da Lei nº 13.429, em 31 de março, não havia qualquer norma legal 
que tratasse da terceirização no país. Por isso, segundo o juiz Antonio Correa, era 
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aplicada a Súmula nº 331 do TST. "Assim, não mais havendo nenhum impedimento legal a 
coibir ou inibir que as empresas possam terceirizar suas atividades, não vejo mais nenhum 
espaço para que a Justiça do Trabalho possa regular tal matéria por meio de súmula, 
agora desautorizada pelo legislador, perdendo, com isso, a sua vitalidade e vigor, razão 
pela qual resolvo julgar improcedente a presente demanda, aviada pelo Ministério Público 
do Trabalho", afirma na decisão de 14 de agosto. Ainda cabe recurso.  
 
No mesmo sentido, o juiz Marco Aurélio Marsiglia Treviso, da 1ª Vara do Trabalho de 
Uberlândia (MG), rejeitou pedido de vínculo de emprego de uma atendente de 
telemarketing que prestava serviços para o Bradesco. Na decisão (0011609- 
17.2015.5.03.0043), o juiz entendeu que o conteúdo das Súmulas 331 e 49 do Tribunal 
Regional do Trabalho de Minas Gerais estavam absolutamente equivocadas ao contrariar 
a nova lei.  
 
A advogada trabalhista do L.O. Baptista, Rosana Pilon Muknicka, afirma que a primeira 
decisão do TST sobre a questão sinaliza a tendência de não aplicar a Lei de Terceirização, 
assim como a reforma trabalhista em geral, para contratos extintos. A advogada ressalta, 
porém, que o Brasil segue o sistema jurídico do civil law, baseado em leis, e não do 
common law, fundamentado nos precedentes dos tribunais. Por isso, segundo ela, no 
momento em que há uma lei, esta deveria prevalecer e a súmula ser cancelada. Para 
Rosana, as sentenças têm uma interpretação acertada, já que na ausência de lei anterior 
pode-se aplicar a norma de forma retroativa.  
 
A advogada Leticia Ribeiro, do Trench Rossi e Watanabe, ressalta que a decisão do TST 
trata de relações regidas e extintas sob a égide da lei do contrato temporário. "Mas veja 
que isso não significa dizer que relações ainda vigentes quando da entrada em vigor da 
Lei 13.429/2017 não serão atingidas por ela", afirma. Para a advogada, as decisões 
judiciais ainda estão se adaptando à nova realidade, sem que haja um posicionamento 
consolidado. "Mas a tendência é que o entendimento recente do TST prevaleça. Muitos 
juízes do trabalho têm sustentado o princípio da irretroatividade das normas para deixar de 
aplicar a Lei da Terceirização."  
 
Em nota, a Contax informa que irá recorrer ao STF, uma vez que entende que nunca 
houve lei vedando a terceirização. A companhia acrescenta que estava amparada pela 
autorização legislativa explícita referente às empresas de telecomunicações (artigo 94, da 
Lei 9.472/1997). Ressalta ainda que cumpre integralmente as leis vigentes. Já a Cyrela 
afirma "que a presente decisão reforça a legitimidade para a terceirização na construção 
civil". Procurados pelo Valor, o MPT do Maranhão, Itaú e Bradesco não deram retorno até 
o fechamento da edição. 
 
 

(Fonte: Valor Econômico – 30/08/2017) 


