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TRABALHO TEMPORÁRIO – Lei  nº 6019/74 com 
redação dada pelas Leis nº 13429  e 13467/2017

O trabalho temporário é um serviço prestado por pessoa física contratada por uma
empresa de Trabalho Temporário para atender à necessidade de substituição transitória
de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços da tomadora;

Demanda complementar: serviços oriundos de fatores imprevisíveis ou, quando
decorrente de fatores previsíveis, que tenha natureza intermitente, periódica ou
sazonal;

Substituição transitória de pessoal regular e permanente: situações rotineiras de
substituição de empregados originais da empresa tomadora como, por exemplo, férias,
licença-maternidade, licenças previdenciárias por acidente ou doença do trabalho ou
por moléstias não relacionadas ao trabalho.



TRABALHO TEMPORÁRIO

-Empresa de Trabalho Temporário precisa ser registrada no
Ministério do Trabalho e Previdência Social e atender os
seguintes requisitos:

- inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica;

- registro na Junta Comercial da localidade em que 
fica a sede da empresa;

- comprovar capital social mínimo de R$
100.000,00.



TRABALHO TEMPORÁRIO

-O contrato deve ser por escrito e ficar à disposição
da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da
tomadora de serviços e obrigatoriamente conter:

- qualificação das partes;

-motivo justificador da demanda;

- Prazo e valor do contrato;

- disposições sobre a segurança e a saúde do
trabalhador.



TRABALHO TEMPORÁRIO

•A empresa contratante estenderá ao trabalhador da empresa de
trabalho temporário o mesmo tratamento médico, ambulatorial e de
refeição destinado aos seus empregados, existente nas
dependências da contratante, ou em local por ela designado.

•Não há vínculo de emprego dos trabalhadores
temporários com a empresa tomadora de serviços;

•Vedação à contratação de trabalhador temporário
para substituir trabalhadores em greve, salvo nos
casos previstos em lei;

O prazo pode ser de até 180 dias, consecutivos ou
não, podendo ser prorrogados por mais 90 dias,
consecutivos ou não;



TRABALHO TEMPORÁRIO

•Vedação à contratante a utilização dos
trabalhadores em atividades distintas daquelas que
foram objeto do contrato com a empresa prestadora
de serviços

•Os serviços contratados poderão ser executados
nas instalações físicas da empresa contratante ou
em outro local, de comum acordo entre as partes

•A contratante é subsidiariamente responsável pelas
obrigações trabalhistas referentes ao período em
que ocorrer o trabalho temporário

•O trabalhador temporário, contratado pela
tomadora, não pode ser submetido a contrato de
experiência



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

• Possibilidade expressa em lei de terceirização da atividade-fim. 

• Antes da publicação da nova Lei, o assunto era regrado pela Súmula 331 do TST, a qual 
permitia a terceirização apenas das atividades-meio. Na hipótese de terceirização da 
atividade-fim, presumia-se a ilegalidade da contratação e o vínculo de emprego se daria 
diretamente com o tomador dos serviços – TST permanece mantendo este entendimento;



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

• Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada 
a prestar à contratante serviços determinados e específicos;

• A responsabilidade pela contratação, remuneração e direção é exclusivamente da empresa
prestadora de serviços, que terá o vínculo empregatício com os trabalhadores
terceirizados.



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

• A empresa contratante deverá estender ao trabalhador terceirizado o mesmo atendimento
médico, ambulatorial e de refeição oferecido aos empregados nas dependências próprias
ou local por ela designado quando o trabalho for realizado nas dependências da tomadora
de serviço;

• A responsabilidade é subsidiária da contratante quanto às obrigações trabalhistas e
previdenciárias do trabalhador, mantendo-se a orientação da jurisprudência do TST, mas
desde que esgotados os recursos da terceirizada



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

• As novas leis criam uma quarentena para o ex-empregado da contratante:

• Não poderá ser contratada a empresa prestadora de serviço, cujos sócios tenham sido 
empregados da contratante nos 18 meses anteriores, salvo se aposentados, e não pode 
prestar serviço como terceirizado o ex-empregado da tomadora demitido nos últimos 18 
meses



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

O contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa prestadora de
serviços a terceiros e a contratante deve conter:

- qualificação das partes; 

- especificação do serviço a ser prestado; 

- prazo para realização do serviço, 

- quando for o caso; valor. 



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

Os requisitos para o funcionamento de uma empresa prestadora de serviços a
terceiros são os seguintes:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

- registro na Junta Comercial;

- capital social compatível com a quantidade de empregados:

I - empresas até 10 empregados, capital mínimo de R$ 10 mil

II – empresas entre 11 e 20 empregados, capital mínimo de R$ 25 mil

III – empresas entre 21 e 50 empregados, capital mínimo de R$ 45 mil

IV – empresas entre 51 e 100 empregados, capital mínimo de R$ 100 mil

V – empresas acima de 100 empregados, capital mínimo de R$ 250 mil



TERCEIRIZAÇÃO – Inovação instituída pelas Leis nº 
13429 e 13467/2017

A nova lei não é aplicável às empresas de vigilância e transporte de valores;

Não poderá o trabalhador vinculado formalmente à empresa prestadora de serviços permanecer
subordinado às ordens do tomador de serviços, sob pena de configurar-se o vínculo de emprego
com o tomador de serviço – NÃO HOUVE MUDANÇA NESTE SENTIDO.



PERGUNTA

É PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇOS A TERCEIROS?



RESPOSTA

SIM, DE ACORDO COM O ART.4º-A, §1º DA LEI 13.429/17:

Art. 4o-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito

privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos.

§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado

por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.

§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa

contratante.



AUTONOMO EXCLUSIVO ( artigo 442-B e seguintes da CLT)

“Art. 442-B. 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 desta Consolidação.”

• Definição até então preponderante: “trabalhador autônomo é o que conduz sua atividade em
conta própria, de forma independente e sem subordinação. É natural, portanto, que atue de
forma ocasional, fortuita, esporádica e para diversos tomadores.”

• Com a reforma, há restrição ao vínculo de emprego e permissão de trabalhador autônomo, com
prestação de serviços contínua e exclusiva;

• Trabalho com independência e que prestigie a entrega de resultados x subordinação;

• Não modifica os requisitos legais

• Possibilidade de vedação pela MP



PERGUNTAS

A REFORMA TRABALHISTA LIBERA A “PEJOTIZAÇÃO” ?



RESPOSTA

NÃO, PROFISSIONAIS AINDA PODEM RECORRER À JUSTIÇA DO
TRABALHO, CASO DESEMPENHEM O MESMO PAPEL DE UM
EMPREGADO E DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO
3º DA CLT, PRINCIPALMENTE A SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.



TRABALHO INTERMITENTE (artigos 443 da CLT)

Nova categoria de contrato de trabalho, que permite a flexibilização dos períodos de prestação
de serviço.

“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou
para prestação de trabalho intermitente.

§ 3o Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de
serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de
prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os
aeronautas, regidos por legislação própria.” (NR)

A inatividade não se configura 
como tempo à disposição do 

empregador



TRABALHO INTERMITENTE (artigos 443 da CLT)

Direito de aceitação e recusa da prestação de serviço nos seguintes prazos:

- Convocação por qualquer meio de comunicação eficaz, com antecedência mínima de 3 dias
corridos;

- Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao
chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa;

- Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo
motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.



TRABALHO INTERMITENTE (artigos 443 da CLT)

• Garantia dos direitos trabalhistas com base no salário-hora;

• FGTS e recolhimentos previdenciários;

• Férias sem exigência de exclusividade;

• Pagamento imediato, após a prestação do serviço, da remuneração acrescida de
férias mais 1/3, 13º salário, DSR e adicionais;

• Expectativa de aumento da Empregabilidade x Antinomia Jurídica ( artigos 2º e 3º da
CLT);

• Possibilidade de revisão através da MP;



Empregados com nível superior e salário igual ou superior a 
duas vezes o limite do RGPS

Art. 444 – parágrafo único - A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às
hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e
preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de
nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.” (NR)

Art. 507- A - Os empregados que percebam salário maior ou igual ao dobro do teto da previdência,
atualmente no valor de R$11.062,62, poderão negociar a inclusão de cláusula de compromisso
arbitral no contrato de trabalho, desde que por sua iniciativa ou sua concordância expressa.

Antes da Reforma Trabalhista, a Justiça do Trabalho majoritariamente considerava nula a cláusula
de compromisso arbitral.



どうも 有難う 御座います!
Muito obrigada!


