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BANCA EXAMINADORA 



A presente dissertação tem como objetivo desenvolver um estudo sobre o 

"Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado", previsto pela Lei no 

9.601, de 21 de janeiro de 1998 e seu Regulamento (Decreto no 2.490, de 4 de 

fevereiro de 1998), que trazem, para trabalhadores e empregadores, a 

possibilidade de utilização de uma antiga previsão na Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, porém, para a empresa contratar qualquer trabalhador sob essa 

nova forma, é imprescindível que haja autorização expressa em convenção ou 

acordo coletivo. 

O art. 443 da CLT já previa duas modalidades de contratação; por prazo 

indeterminado (que é a regra) e por prazo determinado (em situações especiais). 

. A nova modalidade de contrato por prazo determinado criado pela Lei no 

9.601198 se distingue daquela prevista na CLT quanto aos requisitos para 

contratação em no que diz respeito a determinadas obrigações e direitos de 

ambas as partes. 

A principal finalidade de nosso trabalho é dar uma contribuição para 0 

Direito do Trabalho, no que tange ao problema do desemprego, causado pelas 

mudanças na economia mundial e pelo avanço tecnológico e irreprimivel da 

automação no processo produtivo. 

A modalidade de contrato de trabalho por tempo determinado inserida em 

nosso ordenamento jurídico através da Lei no 9.601198 não está sendo eficaz no 

combate ao desemprego, consoante nossa avaliação, a adoção da referida 

modalidade de contrato de trabalho da forma prevista na citada lei, é medida 

meramente paliativa, necessitando o artigo 2O da referida lei, de algumas 

alterações, referente ao prazo da vigencia a redução das aliquotas das 

contribuições sociais, a inclusão da redução também quanto a contribuição 

previdenciária das empresas para o INSS e com relação a alíquota de 

contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
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RIASSUNTO 

Questo saggio ha lo scopo di svolgere uno studio sul "Contratto Individuale 

di Lavoro a Terminen, previsto nella Legge n. 9.601 de1 21 gennaio 1998 e suo 

Regolamento (Decreto n. 2.490, de1 4 febbraio 1998), che arrecano, ai lavoratori e 

datori di lavoro, Ia possibilita d'utilizzo di un'antica previsione nel Consolidamento 

delle Leggi de1 Lavoro- CLT, affinchb, però I'impresa possa assumere un 

lavoratore con questa nuova forma, è imprescindibile che ci sia I'approvazione 

esplicita in convenzione od accordo collettivo. 

L'art. 443 della CLT prevedeva gia due modalita d'assunzione: a termine 

indeterminato (che è Ia regola) e a termine (in situazioni speciali). 

. La nuova modalita di contratto a termine creato dalla Legge n. 9.601198 si 

distingue da quella prevista nella CLT in rapporto ai requisiti per I'assunzione e in 

que1 che concerne a certi obblighi e diritti di ambedue le parti. 

La finalita principale de1 nostro lavoro è di porgere una collaborazione alia 

Giurisprudenza de1 Lavoro, in que1 che concerne il problema della disoccupazione, 

cagionato dai cambiamenti nell'economia mondiale e dallo sviluppo tecnologico ed 

incontenibile dell'automazione nel ciclo produttivo. 

La modalita di contratto di lavoro a termine, inserita nel nostro ordinamento 

giuridico tramite ia Legge 9.601/98 non si presenta efficace neiia iotta contra alia 

disoccupazione, secondo Ia nostra valutazione, I'adozione della predetta modalita 

di contratto di lavoro al modo previsto nella nominata legge, 6 una misura 

puramente palliativa, I'articolo 2" della suddetta legge avendo bisogno d'alcune 

modifiche, concementi a1 termine di vigore della riduzione d'aliquote dei contributi 

sociali, I'inciusione della diminuzione, pure, quanto alia contribuzione 

previdenziale delle imprese verso I~INSS e in rapporto all'aliquota di versamento al 

"Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS" [indennita di fine rapporto]. 
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O homem, desde as épocas mais remotas, vem percorrendo uma 

incessante busca de melhoria de condições de vida, através do trabalho. 

Considerando-se que o trabalho é a utilizaç8o de forças e faculdades 

humanas para a consecução de um determinado fim, surgiu o Direito do trabalho 

para tentar regular tal instituto. 

Com o passar dos tempos, ap6s a formação dos Estados, foram surgindo 

situações onde o trabalho não condizia com a dignidade humana, das quais 

podemos citar; a escravidão, onde os prisioneiros de guerra eram utilizados como 

mercadorias, a servidão, onde o senhor feudal detinha direitos e poderes sobre os 

servos e, atualmente, com o processo de automatizaç80 industrial, onde a 

liberdade contratual coloca frente a frente os empregados e empregadores, 

efetuando suas negociações.' 

Entretanto, o quadro atual, sem precedentes na histbria da humanidade, de 

tamanha integração cultural e econômica entre os povos, ao mesmo tempo em 

que propicia inúmeras facilidades para a sociedade, como um todo, traz para 0 

m~ndo  das relações trabalhistas, uma nova questão social - resultante da 

extinçao de postos de trabalho, nos mais diversos setores - Com elevados 

índices de desemprego e uma crescente exclusão social. 

O fIÚmer0 dos excluídos tem assumido proporções assustadoras, mesmo 

nos países de economia mais estável, com o trabalho humano tornando-se a 

1 Sergio Pinto Martins, Direito do Trabalho, pp. 33-34. 



cada dia menos necessário e os níveis de competitividade aumentando as 

dificuldades de inserção no processo de globalização. 

Em nosso pais, por exemplo, as desigualdades sociais são flagrantes, uma 

vez que o mercado não tem condições de absorver toda mão-de-obra disponível, 

em sua maioria totalmente despreparada para um mercado de trabalho mais 

seletiva. 

Tendo em vista esta realidade mundial, a terceirização tem se consolidado 

como uma tendência firme. Após uma primeira etapa em que se limitava às 

atividades meio como manutenção de equipamentos, limpeza, segurança, 

transporte e alimentação, vem se estendendo ao processo produtivo dentro da 

própria planta industrial ou espaço físico. Assim cada vez mais as empresas 

brasileiras contratam as partes mais simples de seus produtos. Devido ao 

processo de globalização, da complexa legislação trabalhista no Brasil e da 

necessidade estratégica de se concentrar em suas atividades fim, as empresas 

também tiveram que buscar alternativas para o gerenciamento da sua mão-de- 

obra ou transferir parte de sua produção para terceiros a fim de reduzirem custos, 

administrarem melhor a produção e continuarem competitivas. 

Surgiram ent80 empresas especializadas em prestar servips, nas 

atividades de: a) serviços de terceirização; b) trabalhadores temporArios; c) 

autônomos e; d) cooperativas. 

As fornecedoras que produzem fora da planta da unidade, oferecem menor 

risco trabalhista ao contratante. preciso lembrar, contudo, que a atual legislação 

trabalhista brasileira ainda se baseia em grande parte num conjunto de leis 

denominado Consolidação das Leis Trabalhistas (C.L.T.), criada na metade do 

século passado. Esta legislação vem sendo modernizada nos Últimos anos no 



sentido de diminuir a interferência do Estado nas relações entre empregados e 

empregadores. Este processo de modernização, entretanto, ainda está longe do 

nível de de~re~ulamentação dos Estados Unidos e 6 comum no Brasil 

funcionários de empresas terceirizadas acionarem na Justiça do Trabalho as 

duas, a empresa tomadora e a prestadora, alegando vínculo empregaticio ou os 

princípios de solidariedade e subsidiaridade, e exigindo do contratante do serviço, 

direitos trabalhistas que não foram cumpridos pelas empresas terceirizadas. 

A "flexibilização das relações trabalhistas", com ênfase a partir do Governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, pretende imprimir ao mercado de 

trabalho brasileiro, uma nova fórmula de entendimento, mais próxima da realidade 

da economia atual. Assim, as empresas ou grupos de empresas determinarão 

com os Sindicatos dos Empregados a ampliação ou redução de direitos e 

benefícios, além dos básicos contidos na Constituição Federativa. 

Neste sentido, o Brasil já esta aprimorando as leis trabalhistas criando 

novas formas como a do contrato temporário de trabalho, com redução de 

encargos trabalhistas. As chamadas negociações coletivas, que envolvem 

categorias inteiras ou grandes empresas e conglomerados, também se 

intensificam no pais. 

Assim sendo, a cada dia mais se evidencia que a área trabalhista necessita 

de urgentes modificações quanto ao tratamento jurídico dispensado aos 

empregados em empresas de menor pode, que devem ter seus contratos de 

trabalho regulados por nomas mais simplificadas, flexíveis e adaptáveis AS suas 

peculiaridades, capazes de favorecer-lhes, principalmente, uma maior utilização 

dos contratos a prazo. 



Uma observação mais cuidadosa do problema revela que tal distinçao não 

é fácil, uma vez que além do risco de abusos e fraudes, muito comuns em nossas 

relações de trabalho, há sempre a premissa de que as necessidades do 

empregado são as mesmas, independentemente do tamanho das empresas. 

Contudo, não é concebível que em nome de uma igualdade, inexistente, 

entre empregados de empresas com características tão diferentes, muitos sejam 

prejudicados. 

Com referência à nova contratação por prazo determinado, com base na lei 

no. 9.601198, constata-se, que as micro e pequenas empresas, que poderiam ser 

suas principais beneficiárias, não a estão utilizando. Fato este decorrente do 

excesso de procedimentos burocráticos instituídos, que dificultam e muitas vezes 

impossibilitam a implementação prática da contratação em tela. 

Neste passo, questiona-se por que este fato vem ocorrendo, se o objetivo 

desta lei é a geração de novos empregos? Provavelmente o motivo seja as 

exigências absurdas que estejam dificultando as contrataçaes. 

Se o objetivo da burocracia exigida foi evitar uma contratação ilimitada, 

lamenta-se, contudo. não ter ocorrido ao legislador que a situação brasileira 6 

bem diversa de outros países onde este tipo de contrato, supostamente, não teve 

sucesso, em vista de que entre outras razões, a nossa legislação jamais teve a 

rigidez da européia, e nossos problemas, bem como a forma de enfrenta-los 

tambem não Possuem termos de comparação. 

Nossa realidade é muito diferente, seja quanto ao comércio que não 

fecharia as portas para estes tipos de como não tem fechado para 

tantos trabalhadores da economia informal, ambulantes e outros, ou quanto às 



necessidades de nosso povo, ao qual interessa muito mais um emprego, mesmo 

que por um curto espaço de tempo, que muitas garantias para poucos. 

O presente trabalho, por claras razires, não pretende esgotar o assunto, 

contudo, ao tratar de um problema que envolve todos, direta ou indiretamente, 

tenta despertar a elite cultural presente na comunidade universitária, para a busca 

de soluçires, uma vez que o futuro da Nação está em suas mãos, visto que as 

outras elites (política e econômica) preferem evitar mudanças que possam 

contrariar seus interesses. 

Assim sendo, com o objetivo de facilitar o entendimento, dividimos a 

presente dissertação em quatro capítulos: 

No capítulo I efetuou-se um breve estudo sobre Direito do Trabalho e 

Direitos Fundamentais, no qual se apresentam noçaes gerais e uma retrospectiva 

bastante sintética da evolução histórica destes direitos, delineando-se a íntima 

relação entre ambos. 

No capítulo 2 buscou-se desenvolver os aspectos relacionados ao Contrato 

Individual de Trabalho, apresentando sua classificação, esp&cies, distinção de 

contratos afins e execução do contrato por prazo determinado. 

No capitulo 3 se analisou o Contrato de Prazo Deteminado, 

regulamentado pela Lei 9.601/98, demonstrando suas principais características e 

efeitos. 

Finalmente, no capítulo 4, efetuou-se um estudo em direito estrangeiro, 

enfocando o contrato por prazo deteminado em paises do Mercosul. 



DIREITO DO TRABALHO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O Direito do Trabalho possui, a principio, como base, o amparo aos 

trabalhadores e a consecução de uma igualdade substancial e prdtica para os 

sujeitos envolvidos. Trata-se de uma ramificação do Direito essencialmente 

relacionado às convenções coletivas de trabalho marcadamente aderentes à 

realidade, do que resulta também um especial dinamismo. O Direito do Trabalho 

está intensamente exposto à instabilidade das flutuações da política. Surgiu numa 

época de prosperidade econbmica, caracterizada por certa estabilidade das 

relações jurídicas, concebeu-se a intervenção do Estado como um meio de 

elaborar uma legislação detalhada das condimes de trabalho, com objetivo de 

impulsionar a busca da solução dos seus conflitos. 

No entanto, as crises contemporâneas têm fomentado situações bastante 

negativas sobre o emprego (gerando o desemprego em massa), colocando em 

questão o modelo tradicional do Direito do Trabalho, tal como foi sendo construido 

na sua época áurea, especialmente nos anos sessenta. Esse modelo de Direito 

do Trabalho, assegurando um acréscimo de tutela dos trabalhadores, tem sido 

responsabilizado pelo fator de rigidez do mercado de emprego e da alta de custo 

de trabalho, e, nessa medida, de contribuir para o decréscimo dos níveis de 

emprego e conseqüente estimulo ao desemprego. 

Nesse contexto, a preocupaçao em fazer valer os principios fundamentais 

dos direitos do homem tem sido ainda a grande preocupaçao dos que buscam 

uma sociedade de conviv&ncia justa e harmoniosa. 



O primeiro princípio humano universal está na liberdade de ser humano 

integralmente, o que implica em ser efetivamente livre para construir o seu futuro 

em comunidade. Obviamente que não iremos construir está idéia de liberdade na 

insuficiente noção liberal, neoliberal ou mesmo socialista em um primeiro 

momento, pois liberdade de ser humano, implica em ser humano de acordo com 

valores da comunidade em que se vive, seja local, seja universal. As duas 

dimensoes deverão estar sempre juntas. 

0 s  direitos humanos universais e os princípios universais de direitos 

humanos são aqueles que podem ser aceitos por todas as culturag, não se 

chocando com o que tem de essencial a cada principio encontrado em cada 

comunidade do Planeta. Isto não quer dizer que os principios universais não 

serão contraditórios a determinados princípios e regras de culturas e 

comunidades especificas. Isto ocorrerá com frequência, e significará a superação 

destes principios e regras locais pelo que existe de essencial em uma cultura 

planetária. Em outras palavras, a superação de regras e principios locais ocorrerá 

através daquele dado que existe de humano ou de universal em cada cultura do 

Planeta, ou mesmo em cada comunidade, pois não é possível a perman6ncia de 

qualquer comunidade, mesmo por um espap de tempo curto, se esta não tiver 

valores de autopreservação, o que implica em vida, núcleo fundamental de 

humanidade que poderá ser ampliado pelos princípios universais. 

Dado fundamental deve ser ressaltado quando falamos em direitos e 

princípios universais: felizmente a diversidade ainda existe e desta forma OS 

direitos humanos nao devem ser, por tudo que já dissemos até agora, a 

supremacia de valores de uma cultura sobre as outras, OU de um modelo de 



sociedade sobre os outros. A diversidade é sua essência e o núcleo comum 

compartilhado por todas as culturas será o seu real conteúdo mutável. 

Desta maneira os direitos universais serão aqueles que podem ser aceitos 

por todos os povos da Terra em todos os Estados Soberanos do Planeta. C 

importante lembrar que utilizamos a palavra "pode" enquanto possibilidade real de 

qualquer cultura humana, e não utilizamos as expressões "devem" ou "serão" 

aceitos, o que seria inadequado ou falso, no atual momento hist6rico. 

Essa é uma questão difícil de esclarecer. Primeiramente, é necessário 

lembrar que o texto constitucional deve se limitar a conter princípios que sejam 

Universais. Com isto queríamos dizer que os também considerados direitos 

humanos que são os direitos sócio-econômicos não deveriam estar contidos no 

texto constitucional federal, mas deveriam ser deixados para as leis infra 

constitucionais e as Constituições Municipais. Podemos extrair desta afirmativa o 

seguinte: 

a) tal pensamento se baseia na realidade do Estado brasileiro, sua 

dh'nensão e organização territoriai. 

b) 0s direitos sócio-econômicos na0 seriam suprimidos do ordenamento 

jurídico brasileiro, mas regulamentados por nomas infra-constitucionais nos seus 

aspectos gerais de convivência de modelos alternativos locais, de planejamento e 

investimentos privados e públicos no territbrio da União, e pelas Constituições 

Municipais no que se refere a regulamentação da forma de propriedade e do 

modelo local de repartição economica. 



c) pela complexidade' de se estabelecer nacionalmente princípios que 

devem ser construídos no espaço internacional, ressalvados que os aspectos 

acima enunciados, nada impedem, muito pelo contrário, que a Constituição 

consagre princípios nacionais ou regionais de direitos culturais específicos, desde 

que mantida a total autonomia da população para a construção do seu modelo de 

organização social e econamim. 

d) a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e os princípios 

dela decorrentes, é um texto de enorme importância histórica, principalmente para 

o ocidente, mas deve ser vista dentro do seu contexto histórico de vitória de um 

modelo que despontava sua supremacia universal após a segunda guerra 

mundial. Ao dispor sobre questões sociais e econamicas especificas a 

Declaração se restringe a um contexto social, político e econ6mico específico do 

pós-guerra, que deve ser superado, e como tal deve ser entendida. 

Assim, entende-se que a Constituição democrática deve se aproximar de 

um texto que reduza seus princípios àqueles considerados universais, somados a 

princípios regionais, desde que não inibidores da evolução de modelos locais, 

principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de modelos sócio- 

econ6micos pré-fabricados pelos conglomerados econdmicos mundiais.* 

A fim de adentrarmos ao tema deste trabalho, faremos, a seguir, um 

retrospecto sobre a Evolu@o Histórica do Direito do Trabalho, para, depois, 

efetuarmos um breve estudo sobre o Direito do Trabalho e Os Direitos 

Fundamentais, de forma a demonstrar a necessidade de adequação das normas 

trabalhistas às atuais exigências do mercado de trabalho. 

AntBnio Celso Alves Pereira, Direito internacional e Desenvolvimento Econdmlco in Revista 
da Faculdade de Direito, n. 1, vol. 1, 1993, pp. 32-63. 



1 .I. DIREITO DO T~ABALHO - EVOLUÇAO HISTÓRICA 

A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII foi um fato marcante 

na evolução histórica do Direito do Trabalho. Tal Revolução trouxe significativas 

alterações no processo de produção, em decorrência do aparecimento da 

máquina a vapor e sua utilização para a produção em grande escala (embora a 

máquina a vapor não tenha sido a causa dessa revolução, mas um efeito), 

tornando esse momento histórico de grande importância para o Direito do 

Trabalho. Após o advento da máquina a vapor e com todas as importantes 

alterações aperfeiçoando-a, é que se acelera o processo industrial, 

caracterizando a Revolução Industrial. 

Entende-se como Revolução Industrial a mudança radical no modo 

de produção em decorrencia da máquina utilizada como fonte energética, em 

substituição à força humana, anima; e hidrbulica que era utilizada até então. 

As unidades produtivas conhecidas até então eram as pequenas 

CorPorações, onde haviam diminutos grupos de pessoas produzindo certos bens. 

Após 0 impiemento desse maquinário passou-se a reunir OS meios 

de ~ r o d u ~ ã o  e, junto a esses, o contingente cada vez maior de pessoas. que 

passaram a trabalhar em funçao do ritmo deteminado pela pr6pf-k mbquina, 

desvalorizando assim a condiçao humana do trabalhador e valorizando apenas a 

produção e 0 lucro dela decorrente. 

Em 1848, com a Revolução popular francesa, fruto da situapo 

insuportável decorrente do individualismo pregado pela revolução de 1789 e com 



a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que estimula os 

trabalhadores à união, inicia-se um segundo período na história do direito do 

trabalho, que é'aquela de contestaçáo do liberalismo, e sd ai passam a existir as 

reais condições de luta pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. 

Houve uma intervenção estatal nas relaçaes empregado e 

empregador ao final da primeira grande guerra, quando internacionalmente é 

reconhecida a efetiva necessidade dessa intervenção a fim de ser solucionada a 

questão sindical. 

O Tratado de Versalhes, cuja assinatura assinala o fim da guerra, 

prevê a criação da Organização Internacional do Trabalho, como organismo que 

se ocupa da proteção das relações entre empregados e empregadores 

internacionalmente a partir dos princípios básicos consagrados daquele 

documento. Igualmente o Papa Leão XIII na Encíclica Rerum Novarum, em 1890 

traça diretrizes no sentido da intewenção estatal nas relações patrao-empregado. 

Assim, nesta face intervencionista da história do Direito do Trabalho 

e a ~ d s  intensas lutas, passam os empregados a ter reconhecidos seus direitos, 

bem como 0s meios hábeis a fazer valer esses mesmos direitos quando 

desrespeitados. 

De acordo com AR1 POSSIDONIO BELTRAN, "a história do direito 

do trabalho está intimamente relacionada com a própria história do sindi~alismo".~ 

Embora não se tenham dados muito precisos, aponta-se que as 

raizes do sindicalismo encontram-se na antiguidade. Embora, naquela época o 

A Autotutela nas Relações de Trabalho, p. 1 13. 



trabalho era realizado por escravos, ocorrendo no Bmbito familiar, em perlodos 

remotos, de acordo com BELTRAN, apontam-se os seguintes relatos históricos: 

a) Associações (sreni) de agricultores, pastores, banqueiros e artesãos, 

diretamente relacionados com a divisão de castas que caracterizavam o 

budismo e que existiram na (ndia; 

b) A existência de semelhantes organizações seria encontrada entre os 

judeus, desde a 6poca de SalomBo; 

c) Embora sem qualquer comprovação, alguns historiadores 

vislumbravam "coalizõesn e "grevesn na China e no Egito; 

d) Na Gr6cia existiram as hetairas, que consistiam em organizações de 

artesaos de um mesmo ofício e tambem de escravos. Nao eram 

organizações tipicamente profissionais, mas de caráter geral; 

e) Falam-se, ainda, em reunides de trabalhadores para fins de ajuda 

mútua e objetivos religiosos, não-profissionais (eranes); 

f) Relatam-se o encontro de inscrições relativas a associações de ofícios 

na Asia ~ e n o r . ~  

Os antecedentes históricos dos modernos movimentos sindicais 

encontram-se nos sistemas corporativos, cuja importhncia política, econdmica e 

cultural estão no modelo existente nas principais cidades europBias da Idade 

MBdia, sofrendo variações com o passar do tempo. 

No Brasil o desenvolvimento do sindicato se deu em cinco períodos, 

sendo O primeiro dos primórdios até a revoluflo de 1930, caracterizada Por 

alguns diplomas legais. 0 ~ecreto-lei 979 de 06-01-1903 permitiu aos 

profissionais da agricultura e das indústrias rurais que se reunissem em sindicatos 

Para estudo, custeio e defesa de seus interesses. Seguida pela lei 1637 de 05-06- 

4 J. Alfredo Ruprecht. Relações Coletivas de Trabalho, p. 60 apud Ari Possidonio Beltran, Direito 
do Trabalho e Direitos Fundamentais, p. 27. 



1907 criando cooperativas, permitindo aos trabalhadores até mesmo aos liberais 

a associação a sindicatos. 

Um segundo momento de 1930 até a Constituição de 1934 

caracterizado pela lei 19770 que criou a organização sindical brasileira. 

No terceiro momento se dá entre 1934 e 1937 e não apresenta 

grandes modificações mais alguns pequenos complementos ao que já se 

conhecia. 

O quarto período alcança de 1937 à Constituição de 1946 e se 

caracteriza pelo Decreto-lei 102 que regula a constituição e funcionamento dos 

sindicatos, consagrado pelo princípio da unidade sindical, e uma maior 

fiscalização dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho. E por Último o período 

compreendido de 1946 até os dias atuais. 

Diante do exposto, os sindicatos têm exercido papel de grande 

importância na conquista dos atuais direitos trabalhistas, além de atuarem como 

fiscalizadores quanto aos abusos cometidos pelos empregadores com relação 

aos seus empregados. 

1.2. DIREITOS HUMANOS E DIREITO DO TRABALHO 

JO- BAPTISTA HERKENHOFF defende a idéia de que o processo 

de "criação" dos Direitos Humanos seria fruto da Histbria da Humanidade, 

iniciando-se nos tempos mais remotos, e ainda hoje em permanente evolu@o 

(Conforme defende nos livros "Direitos Humanos: a construção universal de uma 



utopia" e "Direitos Humanos: uma idéia muitas vozesn), afirmando em 

determinado momento que: 

(...) o que hoje se entende por Direitos Humanos não foi obra exclusiva 

de um grupo restrito de povos e culturas, especialmente, como se 

propala com vigor, fruto do pensamento norte-americano e europeu. A 

maioria dos artigos da declaraçao Universal dos Direitos Humanos foi 

verdadeira construção da Humanidade, de uma imensa multiplicidade de 

culturas, inclusive aquelas que não integram o bloco hegemdnico do 

mundo.5 

A idéia de Direitos Humanos está intimamente ligada à ideia de 

dignidade da pessoa humana. 

Para HERKENHOFF: 

(...) por direitos humanos ou direitos do homem são, modemamente, 

entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato 

de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a 

ela 6 inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da 

sociedade politica. Pelo contrário, sao direitos que a sociedade polltica 

tem o dever de consagrar e garantir. Este conceito na0 6 absolutamente 

unanime nas diversas culturas. Contudo, no seu núcleo central, a ideia 

alcança uma real universalidade no mundo contemporaneo... 
6 

FABIO KONDER COMPARATO lembra que, segundo doutrina 

Alemã, 0s Direitos Fundamentais seriam uma espécie do Direitos 

Humanos, que consistiriam nos Direitos Humanos positivamente reconhecidos. 

Assim, apesar de que grande parte da doutrina considerar como 

sendo sinonimos os termos "Direitos Humanos" e "Direitos Fundamentaisn, 

chegando uns (Alexandre de Morais e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por 

exemplo) a considerar adequada a terminologia de "Direitos Humanos 

5 

6 
João Baptista Herkenhoff, GBnese dos Direitos Humanos, p. 182. 
Jogo Baptista Herkenhoff, Op. cit., p. 30 e 31. 



Fundamentais", estes termos não são, nos moldes apresentados, termos 

equivalentes. Concorda com esta idéia, Hewerstton Humenhuk. 

De forma geral, alguns autores traçam um paralelo entre o 

surgimento do constitucionalismo e o surgimento dos Direitos Humanos, uma vez 

que o objetivo de toda Constituição é, além de "dar forma" ao Estado, criando os 

órgãos estatais e descrevendo sua forma de atuação; limitar o Poder estatal, 

garantindo uma parcela "intocávei" de direitos individuais elou sociais, a qual não 

poderia ser, arbitrariamente, suprimida pelos agentes estatais. 

Neste sentido, ALEXANDRE DE MORAIS chega a afirmar que: 

0 s  direitos humanos fundamentais, portanto, colocam-se como uma das 

previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, no 

sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação 

de poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana.' 

HERKENHOFF afirma que os Direitos Humanos "(...) São direitos 

que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são 

direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir.''* 

também indicada a Carta Magna de 1215 como posslvel origem 

dos Direitos Fundamentais, apontando como condiç6es necesshrias e 

concomitantes, para a existência de tais direitos, as seguintes características: 1) 

existência do Estado; 2) no@o de indivíduo; e 3) texto legal escrito. 

A respeito, FLAVIA PIOVESAN lembra que: 

[...I Muitos dos direitos que hoje constam do "Direito Internacional dos 

Direitos Humanosn surgiram apenas em 1945, quando, com as 

implicações do holocausto e de outras violações de direitos humanos 

7 

8 
Alexandre de Moraes, Direitos Humanos ~undamentais, P. 20. 
Joao Baptista Herkenhoff, Curso de Direitos Humanos, p. 72. 



cometidas pelo nazismo. as naçbes do mundo decidiram que a 

promoção de direitos humanos e liberdades fundamentais deve ser um 

dos principais propósitos da Organização das Nações unidas".' 

Entretanto, ALEXANDRE DE MORAES afirma que: 

[...I a noção de direitos fundamentais 6 mais antiga que o surgimento da 

ideia de constitucionalismo, que tão-somente consagrou a necessidade 

de insculpir um rol minimo de direitos humanos em um documento 

escrito, derivado diretamente da soberana vontade popular.I0 

Não concordando com tal posição, João Baptista Herkenhoff, 

comenta que por não haver garantia legal naquela época, os "direitos humanos" 

padeciam de certa precariedade, na estrutura política. O respeito a eles ficava na 

dependência da virtude e da sabedoria dos governantes." 

Esta circunstância, porém, não exclui a importante contribuição de 

culturas antigas na criação da idéia de Direitos Humanos. 

Segundo Herkenhoff, alguns autores afirmam que a história dos 

Direitos Humanos começou com o balisamento do poder do Estado pela lei. Creio 

que essa visão é errônea. Obscurece o legado de povos que não conheceram a 

tecnica de limitaçao do poder, mas privilegiaram enormemente a pessoa humana 

nos seus costumes e instituiçóes sociais. 

A simples tkcnica de estabelecer, em constituiçbes e leis, a limitaH0 do 

poder, embora importante, não assegura, por si s6, o respeito aos 

Direitos Humanos. Sabemos que, desde bpocas passadas at4 os dias de 

9 
Richard B. Bilder, An Overview of Internationa1 Human Rights Law, In: Hurst Hannum (editor), 

to International Human Rights Practice, second edition, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1992, p.3-5 apud Flávia Pioveaan. Organismos e Procedimentos 
Internacionais de Proteç8o d m  Direitm Ec~n&IlicOS, Sociais e Culturais. htt~:lhnnnrw.~uc- 
rio. b ~ / ~ ~ b i e ~ u c / d e ~ t o / d i r e i t ~ / r ~ ~ i ~ t a / o ~ l i n e / ~ ~ ~  2 fiavia. html. Extraído em 20.01.2005. 
' O ~ l e x a n d r e e s  Parlamentares de Inqu6rito. JUS 
Navigandi, a. 6, n. 52, nov. 2001. 
11 João Baptista Herkenhoff. Ggnese dos direitos humanos. Ia ed., S80 Paulo: Editora 
Académica, 1994. 



hoje, há um desrespeito dos Direitos Humanos ate mesmo em palses 

onde eles são legal e constitucionalmente garantidos. 

Com a colocação que acabamos de fazer não pretendemos negar que o 

balisamento [sic] do poder do Estado pela lei seja uma conquista [...I 

Entretanto, a despeito desse posicionamento, creio que não cabe 

menosprezar culturas que não conheceram (ou não conhecem) a tecnica 

da limitaflo do poder pela lei, mas possulram (ou possuem) outros 

instrumentos e parametros valiosos na defesa e proteçâo da pessoa 

humana.12 

Para Herkenhoff, os Incas seriam um exemplo de civiliza@o onde, 

apesar de nãio se conhecerem os limites do Poder estatal impostos por vias 

legais, foi um exemplo de proteção e vigência dos Direitos Humanos: 

[...I os incas atingiram, no Peru, um adiantamento material não inferior ao 

dos astecas e um grau de civilização espiritual surpreendente, muito 

superior ao dos palses europeus de então. 

Adotaram um sistema comunista perfeito, muito mais elevado que o 

comunismo primitivo encontrado em outras culturas indlgenas. 

As terras, que pertenciam ao Estado, eram repartidas anualmente para 

que nelas todos pudessem trabalhar. Mantinham em Estado que vinha 

em socorro da viúva, da criança, do estudante, do invalido e que 

prestigiava o sábio. Inventaram um sistema democrático de trabalho e 

iam ao encontro daqueles que tivessem perdido sua colheita. Não 

adotavam a moeda, não praticavam o comercio, nao conheciam a 

escravid80. A lã e os tecidos eram distribuidos a todos, indistintamente, 

pelo Estado. Em grandes depósitos, guardavam provisbes para socorrer 

províncias que pudessem sofrer penúria, em razao de colheitas mal 

sucedidas. 

BarnabB Cobo informa que, entre os incas, o dever de Justiça era 

exigido, de maneira rigorosa, de quem exercesse qualquer função de governo. A 

corrupção nãio era tolerada. 

'* João Baptista Herkenhoff. A história univerna1 da cidadania. 
htt~://www.dhnet.ora. br/direito~/militant~slherkenhoff/livr~Uhuni~erSal. html. Extraldo em 
20.01.2005. 



O mesmo autor defende, portanto, a ideia de que o processo de 

"criação" dos Direitos Humanos seria fruto da História da Humanidade, iniciando- 

se nos tempos mais remotos, e ainda hoje em permanente evoluç80, afirmando 

em determinado momento que: 

O que hoje se entende por Direitos Humanos n80 foi obra exclusiva de 

um grupo restrito de povos e culturas, especialmente, como se propala 

com vigor, fruto do pensamento norte-americano e europeu. A maioria 

dos artigos da declaração Universal dos Direitos Humanos foi verdadeira 

construção da Humanidade, de uma imensa multiplicidade de culturas, 

inclusive aquelas que não integram o bloco hegemdnico do mundo.13 

Para que possamos pensar num direito do trabalho mais justo, 8 

preciso que o vejamos efetivamente como um direito e não como um conjunto de 

leis, como se pode subsumir do seguinte ensinamento de Herkenhof 

A lei, no sentido amplo, abrange todas as normas jurídicas (Constituição, 

leis, decretos etc.), inclusive os costumes acolhidos pelo sistema legal. 

Nessa acepção, a lei é o conjunto das normas obrigatórias impostas pela 

classe dominante, numa determinada sociedade. 

Lei e Direito não são conceitos equivalentes. 

Lei d a norma vigente, justa ou injusta: pode desempenhar o papel 

apenas de regulamentar a opres&o.I4 

A fungão do direito é regulamentar a sociedade, enquanto que 0 

Papel da lei, 6 regulamentar o direito. Entretanto, o que ocorre 6 um 

desvirtuamento destes papéis, visto que a lei, ao inv6s de aproximar-se do direito, 

seguindo os passos deste, afasta-se do mesmo, agindo principalmente pela força. 

13 J O ~ O  Baptista Herkenhoff. Gonese dos Direitos Humanos, Volume I. Religiões e Sistemas 
Filosóficos em face dos DH. 
h~~~:lhivww.dhnet.or~.br/direit~~/militantes/herkenhoff/livrol/filosl/indi~~.html. Extraído em 
20.01.2005. 
14 Joao Baptista Herkenhoff. Direito e Utopia, p. 42. 



Quando se pensa em regulamentar a legislação trabalhista, deve-se 

pensar também em melhorar as relações humanas, para que a regularizaçao da 

lei venha como conseqüência. Não podemos mais aceitar uma sociedade onde as 

pessoas poderosas, que cada vez ficam mais ricas, se oponham às outras 

classes, que estão se tornando cada vez mais pobres. 

De acordo com LUIS A. MARTINS B. JÚNIOR: 

Devemos pensar numa jornada laboral reduzida, o que, 

comprovadamente, não gerará qualquer prejuízo ao empregador, posto 

que o empregado, tendo mais tempo para si, com certeza produzirá 

mais. Aliado a este fato, devemos considerar que a diminuição da carga 

horhria permitirá acesso ao trabalho a um maior número de pessoas, 

situação que hoje é uma necessidade imediata.15 

E ainda, citando dizeres de FRANCIS BLANCHARD: 

Urge que o trabalho respeite a vida e a saúde do trabalhador, lhe deixe 

tempo disponível para seu descanso e lazer e lhe possibilite servir a 

sociedade e valorizar-se, desenvolvendo suas capacidades pessoais.16 

Entretanto, o que se percebe A que as empresas buscam, cada vez 

mais, é reduzir o número de funcionários, adotando tecnologias muito avançadas, 

a fim de substituí-10s. NBo h$ qualquer consciência a respeito das necessidades 

do ser humano, mas sim do aumento do lucro dessas empresas. 

A respeito, comenta LUIS A. MARTINS 9. JÚNIOR: 

Sem dúvida que tal ocorre não apenas por acharem desnecessários os 

trabalhadores, mas sim, numa somatória de fatos, a saber, maior 

agilização dos serviços, busca incessante de aumento nos lucros e fuga 

da pesada carga tributhria que decorre das relações de emprego. Assim, 

15 

16 
Luis A. Martins B. Júnior, Direito dos trabalhadores 81 Direitos Fundamentais, p. 241. 
Apud Luis A. Martins 6. Júnior, op. cit., p. 241. 



para que pudéssemos diminuir em parte esta incorreção, mister 

admitirmos um lucro não ti30 elevado, e uma carga tributhria mais real." 

Historicamente, os direitos humanos têm sido criticados, 

principalmente em nível internacional, pelos poucos recursos e possibilidades de 

exigibilidade prática. Este é um problema que atinge todos os direitos humanos. 

Embora os direitos humanos econ6micos, sociais e culturais tenham mais 

dificuldades de implementação, devido a pouca tradição de definição de tais 

direitos enquanto direitos humanos e, conseqüentemente, os ainda frágeis 

mecanismos de proteção. Esses mecanismos precisam ser criados, na maioria 

dos casos, e fortalecidos, em outros, na perspectiva da validade prática. 

A respeito, questiona NORBERTO BOBBIO: "um direito cujo 

reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à 

vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o "programa" é apenas uma 

obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente 

de "direito"? (...) A figura do direito tem como correlato a figura da ~brigação".'~ 

1.2.1. A Carta da ONU e a não-estabilização dos Direitos 

Humanos 

João Baptista ~erkenhoff '~ demonstra a noção de que o 

processo de reconhecimento e declaraçiio dos Direitos Humanos não se 

estabilizou ap6s a Declaraçao Universal dos Direitos Humanos da ONU. Muito 

pelo contrário, a noção de Direitos Humanos continua se desenvolvendo, 

l7  Luis A. Martins 6. Júnior, op. cit., p. 242. 
'' Norberto Bobbio, direitos do Homem e Sociedade. In A Era dos Direitos, p. 79-80. 
l9  Direitos Humanos: a construção universal de uma utopia, p. 15. 







força da interdependência que existe entre os Direitos Humanos - vem reforçar a 

anterior. 

O que acontece é que, em momentos históricos distintos, o povo 

percebe que o atual estágio de Direitos Humanos é insuficiente para garantir-lhes 

a dignidade condizente com sua condição de pessoa humana. 

Assim, muda-se o enfoque da busca de Direitos, saindo-se da 

primeira para a segunda geração, e desta para a terceira, ou, em termos 

históricos: na época das Revoluções Francesa e de Independgncia da Treze 

Colônias, o que se buscou foi a garantia dos Direitos Civis e Políticos; depois, a 

época da Revolução Russa e pós-Primeira Guerra Mundial, buscou-se a garantia 

dos Direitos Sociais, Econ6micos e Culturais; e, presentemente, busca-se a 

consagração dos Direitos de Fraternidade - o que, como dito anteriormente, 

reforça a idéia de não-estabilização dos Direitos Humanos pela simples 

Declaração da ONU em 1948. 

Os Direitos de primeira geração seriam as liberdades publicas; os de 

segunda geração, seriam os direitos econômicos e sociais, enquanto que os de 

terceira geração seriam os ligados a solidariedade entre os seres humanos: 

direito à paz, ao meio ambiente, à propriedade sobre o patrimonio comum da 

humanidade. 

Há, ainda quem fale do surgimento de uma quarta geração de 

Direitos Humanos que, conforme Paulo Bonavides apud Hewerstton Humenhuk, 

seriam "0 direito à democracia, o direito a informação, e o direito ao plural i~mo".~~ 

24 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 524. 



Ao contrário do que pode parecer, não existe qualquer contradiçao 

entre a luta por novos direitos e a luta pela efetivação dos direitos já proclamados. 

É o que se verifica com a teoria das gerações dos Direitos Humanos: uma nova 

geração não substitui, nem exclui a anterior, pelo contrário, soma-se a ela. 

Segundo Herkenhoff, não existe contradição entre a luta pelos 

direitos já consagrados, mas ainda não efetivados, e a luta por novos direitos, 

pois todas estas lutas seriam lutas pela dignidade da pessoa humana." 

É justamente a tese da nao-estabilizaç80 dos Direitos Humanos com 

a Declaração da ONU de que tratamos acima, e sobre a qual o referido autor 

comprovou a veracidade, onde se pode comprovar que os Direitos Humanos 

ainda estão em fase de expansão, existindo quem propugne por uma quarta 

gestação de direitos. 

Idéias estas que se somam no sentido de comprovar a tese de que 

ainda existem Direitos Humanos a serem uníversalmente proclamados, e dos 

quais um deles é, justamente, a flexibilização das leis trabalhistas, de forma a 

garantir ao trabalhador o direito de viver dignamente. 

1.4. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Numa breve abordagem histbrica da evolução da doutrina dos 

direitos fundamentais vamos encontrar traços gerais das primeiras declarações de 

direitos nos forais e nas cartas de franquia da Idade Média, que continham uma 

enumeração de direitos. 

25 Direitos Humanos: a construção universal de uma utopia, p. 15 a 18. 



Desde a ~ e v o l u ç ~ o  de 1789 as declarações de direitos s8o um dos 

traços do Constitucionalismo, como observa MANOEL GONÇALVES FERREIRA 

 FILHO^^: 

(...) a opressão absolutista foi a causa prbxima do surgimento das 

Declarações. Destas a primeira foi a do Estado da Virglnia, votada em 

junho de 1776, que serviu de modelo para as demais na América do 

Norte embora a mais conhecida e influente seja a dos "Direitos do 

Homem e do Cidadão", editada em 1789 pela Revolução Francesa. 

O principal motivo do reconhecimento de direitos naturais e 

intangíveis em favor do individuo é de ordem filosófica-religiosa. 

Uma grande contribuição 6 tributada ao Cristianismo, com a ideia de 

que cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus; portanto, a igualdade 

fundamental natural entre todos os homens. 

Como se vê, decorre de ordem religiosa, dos dogmas cristãos, 

sendo essa inspiração religiosa influenciada pela lição de Sto. Tomás de Aquino 

acerca do Direito Natural. 

Nesse sentido, temos a lição de CANOTILHO: 

As concepções cristãs medievais, especialmente o direito natural 

tomista, ao distinguir entre lex divina, lex natura e lex positiva, abriram o 

caminho para a necessidade de submeter o direito positivo as normas 

juridicas naturais, fundadas na própria natureza dos homens. Mas como 

era a consciência humana que possibilitava ao homem aquilatar da 

congruencia do direito positivo com o direito divino, colocava-se sempre 

o problema do conhecimento das leis justas e das entidades que, para 

além da consciéncia individual, sujeita a erros, captavam a conformidade 

da lex positiva com a lex divina.27 

28 

27 
Curso de Direito Constitucional, p. 281. 
Apud Manoel G. Ferreira Filho, op. cit., p. 358. 



As conquistas em face do Poder Monárquico. ocorreram quando os 

reis da Idade Média pactuaram com os seus suditos acordos mediante os quais 

os súditos reconheciam o poder monárquico e o rei fazia algumas concessões. 

No século XVII foram feitas conquistas substanciais e definitivas, 

contudo o surgimento das liberdades públicas tem como ponto de referência duas 

fontes primordiais: o pensamento iluminista da França do século XVIII e a 

Independência Americana. 

Certamente que as liberdades públicas têm hoje uma configuração 

muito mais complexa do que no fim do século XVIII. 

CELSO RIBEIRO BASTOS afirma que: 

(...) esse quadro inicial, contudo, sofreu forte evolução cujas causas 

dizem respeito à necessidade de enfrentar novas ameaças e novos 

desafios postos pelos séculos XIX e XX. Os direitos cl8ssicos não 

desapareceram. Perderam, tão somente, o seu caráter absoluto para 

ganhar uma dimensao mais relativa surgida da imperiosidade de 

compatibilizar o direito com outros princfpios constitu~ionais.~~ 

Por outro lado, contra esse individualismo extremo foram se 

reconhecendo direitos em favor dos grupos sociais, o que não se fazia nas 

primeiras declaraçóes, passando-se a reconhecer, paralelamente, ao indivíduo o 

direito de associaç~o, inclusive como garantia da própria liberdade individual. 

As manifestações dessa nova concepçCSo ocorreram nas primeiras 

constituiçdes republicanas. como a alemão de 1919 (Weimar) e a espanhola de 

28 Curso de Direito Con~tZt~~iOnal, p. 171-1 72. 



1931, bem como, também na Constituição Mexicana de 1917, ainda que com 

menor repercussão. 

Os direitos individuais, pela sua transcendência, já extrapolaram os 

limites de cada Estado para se tornar uma questão de interesse internacional, e a 

via escolhida tem sido a da proclamação de direitos de âmbito transnacional. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 preocupou- 

se, fundamentalmente, com quatro ordens de direitos individuais, conforme 

leciona Celso Ribeiro Bastos: 

Logo no inicio, são proclamados os direitos pessoais do indivfduo: direito 

à vida, à liberdade e à segurança. Num segundo grupo encontram-se 

expostos os direitos do individuo em face das coletividades: direito à 

nacionalidade, direito de asilo para todo aquele perseguido (salvo os 

casos de crime de direito comum), direito de livre circulação e de 

residência, tanto no interior como no exterior e, finalmente, direito de 

propriedade. Num outro grupo são tratadas as liberdades públicas e os 

direitos piiblicos: liberdade de pensamento, de consciencia e religieo, de 

opinião e de expressão, de reunião e de associação, princlpio na direçáo 

dos negócios públicos. Num quatro grupo figuram os direitos econ6micos 

e sociais: direito ao trabalho, à sindicalizaçáo, ao repouso e à 

educaç80.~~ 

BOBBIO diz que: 

(...) a Declaração Universal representa a consciencia histõrica que a 

humanidade tem dos pr6prios valores fundamentais na segunda metade 

do sdculo XX. É uma sintese do passado e uma inspira@o para o futuro: 

mas suas tábuas n8o foram gravadas de uma vez para sempre.30 

29 Celso Ribeiro Bastos, op. cit., p. 174-175. 
Norberto Bobbio, A era dos direitos, p. 34. 



Conforme alerta o próprio Bobbio, sem direitos do homem 

reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as 

condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. 

Bobbio também comenta acerca da transformação e ampliaflo dos 

direitos, uma vez que, diz ele, basta examinar os escritos dos primeiros 

jusnaturalistas para ver quanto se ampliou a lista dos direitos; Hobbes conhecia 

apenas um deles, o direito à vida, e complementa: 

(...) como todos sabem, o desenvolvimento dos direitos do homem 

passou por três fases: num primeiro momento, afirmaram-se os direitos 

de liberdade, isto 6,  todos aqueles direitos que tendem a limitar o poder 

do Estado e a reservar para o indivíduo, ou para os grupos particulares, 

uma esfera de liberdade em relaçao ao Estado; num segundo momento, 

foram propugnados os direitos pollticos, os quais - concebendo a 

liberdade não apenas negativamente, como não-impedimento, mas 

positivamente, como autonomia - tiveram como consequencia a 

participação cada vez ampla, generalizada e frequente dos membros de 

uma comunidade no poder político (ou liberdade no Estado); finalmente, 

foram proclamados os direitos sociais, que expressam o 

amadurecimento de novas exigencias - podemos mesmo dizer, de 

novos valores -, como os de bem-estar e da liberdade atreves ou por 

meio do ~stado.~ '  

Contudo, já se fala hoje nos direitos de quarta geraç60, que 

consiste no direito à autodeterminação, direito ao patrimonio comum da 

humanidade, direito a um ambiente saudável e sustentável, direito à paz e ao 

desenvolvimento. 

Necessário também se faz abordarmos os direitos fundamentais 

formalmente constitucionais e os direitos fundamentais sem assento 

constitucional. 

31 Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, p. 34. 



Assim, CANOTILHO afirma que: 

(...) os direitos consagrados e reconhecidos pela constituiçao designam- 

se, por vezes, direitos fundamentais formalmente constitucionab, 
porque eles são enunciados e protegidos por normas com valor 

constitucional formal (normas que têm a forma constitucional). A 

Constituição admite (...), porem, outros direitos fundamentais constantes 

das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. Em virtude de as 

normas que os reconhecem e protegem não terem a forma 

constitucional, estes direitos são chamados direitos materialmente 
fundamentais. 

Os direitos fundamentais cumprem o que Canotilho chama de as 

funções dos direitos fundamentais, quais sejam: função de defesa ou de 

liberdade, função de prestação social, função de proteçáo perante terceiros e 

função de n8o dis~nminação.~~ 

No Brasil, em face na nova concepção acerca dos direitos 

fundamentais foi também incorporada as Constituiçaes Brasileiras, de forma que 

dentro do Direito Constitucional Positivo a Constituição elenca os princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil. 

A primeira Constituiçao, diz Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o ~ ~ ,  a 

adotar, em seu texto, essa inspiração foi da de 1934, no que foi seguida pelas 

posteriores. As anteriores - 1824 e 1891 - como era de se esperar, manifestavam 

em seu texto o apego à concepção individualista dos direitos fundamentais. 

Por sua vez, a Declaração contida na Constituição Brasileira de 

1988 6 a mais abrangente de todas as anteriores e, além de consagrar os 

32 Manuel G. Ferreira Filho, op. cit. p. 383-386. 
33 Ibid., p. 285. 





Sem eles a constituição nada mais seria do que um aglomerado de 

nomas que somente teriam em comum o fato de estarem inseridas num mesmo 

texto legal; de modo que, onde não existir Constituição não haverá direitos 

fundamentais. 

Hoje o reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais do 

homem encontram-se na base das Constituições modernas democráticas. 

Assim, os direitos fundamentais são estudados enquanto direitos 

jurídico-positivos, uma vez que vigentes numa determinada ordem constitucional, 

razão pela qual os direitos fundamentais do homem são coisas desejáveis, fins 

que merecem ser perseguidos, contudo, apesar disso, ainda não foram totalmente 

reconhecidos. 

Assim, os Direitos Fundamentais estão colocados no mais alto 

degrau das fontes dos direitos: as normas constitucionais. 

Desse modo, os direitos fundamentais sito, enquanto tais, na medida 

em que encontram o reconhecimento nas instituições, deles derivando 

conseqüências jurídicas. 

Nesse sentido, o sistema dos direitos fundamentais 

constitucionalmente consagrado é concebido como um complexo normativo 

hierhrquico no conjunto do sistema jurídico em geral. 

Analisando-se o presente e o futuro dos direitos do homem, temos 

que o problema mais grave do nosso tempo com relação aos direitos do homem 



consiste não mais apenas em fundamentá-los, mas sim em protege-10s; de modo 

que, o problema não é filosófico, mas, num sentido mais amplo, político. 

E importante observar que hoje os direitos fundamentais esta0 

sendo deslocados da dogmática jurídico-constitucional para as chamadas teorias 

da justiça, para as teorias sociais e para as teorias economicas do direito, talvez 

devido à propalada crise da constituição e das teorias de direitos fundamentais; 

razão pela qual, se faz necessário que a dogmática e a prática dos direitos 

fundamentais regressem ao espaço jurídico-constitucional, em face da chamada 

estabilidade pura preconizada pelo modelo de Constjtujção do Estado, onde os 

direitos fundamentais são reconhecidos, consagrados e garantidos pelo ESTADO. 

Finalizando, o direito do trabalho parece ser o ambiente jurídico mais 

suscetível às transformações decorrentes do atual processo de globalização. Na 

conjuntura atual, está em perigo a dignidade do trabalhador, caso não sejam 

colocadas realmente em práticas as normas constitucionais vigentes, além de se 

buscar alternativas, como a flexibilização das Leis do Trabalho, a fim de garantir 

ao trabalhador os direitos já conquistados, alargando ainda mais suas 

expectativas de trabalho com justiça e dignidade. 

Dando sequência ao tema, passaremos a analisar um dos direitos 

conquistados pelo trabalhador atrav6s dos tempos, que vem evoluindo desde a 

antiguidade, sendo ainda alvo de discussão, quanto à necessidade de mudanças, 

quanto sua flexibilização - o Contrato Individual de Trabalho. 



2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

O Contrato Individual de Trabalho tem suas bases no Direito Romano e 

nasceu com a finalidade de regular a atividade produtiva que não se realizava por 

meio de relações entre homens livres. O trabalhador era propriedade viva de 

outro homem, com nítido aspecto de relação real de domínio, ou seja, revestido 

de características de verdadeira es~ravidão.~~ 

Diante desse sistema, gerador de inúmeros preconceitos, o Direito Romano 

na tentativa de regular as relações de trabalho, introduziu no ordenamento jurídico 

um contrato denominado "Locafio conductio" que se apresentava sob três formas: 

a) locatio rei; b) locatio operarum; c) locatio opens faciendi. 35 

Leciona PEDRO PAULO TEIXEIRA, MANUS que, atualmente, nos grandes 

centros urbanos, o trabalho tem sido regido por contratos escritos, muito embora 

nem sempre esta situação seja reproduzida desta forma, pois, em muitos casos, 

inexiste qualquer contrato escrito entre as partes. Por esta razão, a lei também 

reconhece a condição de empregado destes traba~hadores.~~ Acrescenta o autor: 

Por tal circunstancia é que o legislador, no art. 442 da CLT, afirma que o 

contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 

correspondente à relação de emprego (...). 

Alem do motivo de tal redaçao legal, convém também ressaltar que a 

existéncia de um contrato de trabalho nao se prende, obrigatoriamente, à 

existéncia de um contrato formal. Diga-se também que a expressa0 

34 Sérgio Pinto Martins, Direito do Trabalho, p. 33. 
35 Orlando Gomes e Élson Gottschalk, Curso de direito do trabalho, p. 441. 
36 Pedro Paulo Teixeira Manus, Direito do Trabalho, p. 90. 



'formal' refere-se tanto à celebração verbal quanto à celebraçao por 

escrito.37 

Por sua vez., o empregador é obrigado a registrar na CTPS os seus 

empregados para configurar um contrato de emprego, porém, mesmo que não 

registre, o contrato existe pela primazia do principio da realidade, uma vez que a 

prestação pessoal de serviço subordinado com salário caracteriza o vinculo 

empregatício. Há também sanções administrativas com multas, se não for 

efetuada a devida anotação de contrato de emprego. 

De acordo com o art. 456 da CLT, se não houver anotação do contrato na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, é autorizado que a prova deste seja 

Suprida por todos os meios de prova em direitos permitidos, inclusive 

O contrato firmado de forma expressa é um contrato feito por escrito ou 

verbalmente entre as partes, enquanto o tacitamente firmado ocorre quando o 

empregado não é contratado nem por escrito e nem verbalmente, embora haja a 

Prestação de serviços, cujas condições de trabalho presumem o vinculo 

empregatício existente. 

Elucidando tal matéria, complementa LUCIANO ROSSIGNOLLI SALEM: 

Muitas vezes o empregado nunca viu o empregador, indo trabalhar por 

ordem de terceiros, ou mesmo sem ordem de ninguém, desde que 

preste serviço continuado; haja a presta@o pessoal - somente a pessoa 

física pode ser empregada e o trabalho tem de ser executado por ela 

mesma e não por outra pessoa - dai o caráter intuitu persone do 

contrato individual do trabalho; e dentro das atividades normais da 

empresa, ou seja, prestação de serviços em caráter Mo-eventual, 

37 Pedro Paulo Teixeira Manus, Direito do Trabalho, p. 90. 
3a Luciano Rossignolli Salem, Novo Contrato de Trabalho Tempohrio, p.p. 75-76. 



permanente ou normal. Deve haver ainda a contraprestação, que é o 

salário pago ao empregado pelo trabalho prestado; a dependencia 

juridica, é o caráter de subordinação que faz o empregado ser dirigido, 
' acatar ordem, sujeitar-se às ordens da empresa, enfim, os direitos e 

obrigações recíprocas, sendo que do contrato resulta uma série de 

deveres jurldicos e obrigações para as partes, como o 1 3 O  salário, férias, 

FGTS, abonos, diárias, entre outros. Este é um perfeito contrato 

individual de trabalho firmado de forma tácita, e que pode ser provado 

perfeitamente através de testemunhas, nao sendo imprescindlvel a 

anotação na Carteira de ~rabalho.~' 

Para que o contrato seja considerado válido, alguns aspectos são 

considerados, como veremos a seguir. 

O empregado deve ter atingido maioridade trabalhista (18 anos), conforme 

art. 402 da CLT. Com exceção, se o menor trabalhar em oficina em que trabalhem 

apenas pessoas da família e esteja sob a direção de seu pai, sua mãe ou tutor, 

desde que sejam observados os arts. 404 e 405, que tratam da vedaçgo do 

trabalho noturno, em locais insalubres ou prejudiciais à sua moralidade. O 

responsável legal do menor poderá pleitear a extinção do contrato de trabalho, 

quando este representar prejuízos de ordem física ou moral. Aqueles que tiverem 

entre 14 e 16 anos podem trabalhar apenas como aprendizes, conforme art. 7O, 

~ I I I ,  da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 20, de 15 

de dezembro de 1998. 

Além disto, é necessário que o objeto do contrato seja lícito e o contrato 

não seja proibido, como bem esclarece PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS: 

Note-se que prestação de serviços para fins illcitos nao pode gerar efeito 

algum. c diversa a situação do contrato proibido, como, por exemplo, a 

prestaç$o de serviços por adolescente menor de 18 anos em serviço 

perigoso ou insalubre, ou a contrataçao em período pré-eleitoral, que a 

39 Luciano Rossignolli Salem, op. cit., p. 76. 



lei proíbe. Nesses casos, não se tem objeto ilícito, mas proibiç80 de 

contratação por motivo específico. Em nenhuma das duas hipóteses 

(objeto ilícito e contrato proibido), poder-se4 reconhecer o contrato de 

trabalho juridi~amente.~~ 

Nesta dissertação, o enfoque será para a segunda modalidade de contrato 

(locatio opemm), que trata das relações de serviços, enquanto que a primeira e 

a terceira hipótese têm, respectivamente, como objeto o uso e gozo de uma 

determinada coisa mediante certa retribuição e a última, estando voltada também 

para o trabalho humano, leva em conta tão somente a execuç8o da coisa. 

Assim sendo, vale a pena lembrar a visão critica de FRANCISCO 

ANTONIO DE  OLIVEIRA^', que citando Délio Maranhao, assim se manifesta: 

Pressuposto do Direito do Trabalho é a liberdade de trabalho, isto 6, que 

a presta@o de trabalho subordinado resulte de um "acordo de vontade". 

No regime de escravidão, não sendo o escravo sujeito, e sim objeto de 

direito, o trabalho por ele executado não traduzia o cumprimento de uma 

obrigação assumida por força de um vínculo jurídico, livremente 

estabelecido com aquele, em favor de quem era o trabalho realizado: 

nao constituía prestação. Nao havia lugar para o Direito do Trabalho, 

regulador de uma relação jurldica obrigacional entao existente. Assim 

concluiu o autor, esse direito surgiu da necessidade de limitar a 

autonomia da vontade dos contratantes na relação jurídica de trabalho. 

Surgiu, portanto, o contrato de trabalho.42 

Através da análise do contrato de trabalho, perfeitamente inserido e 

utilizado na sociedade moderna para regular as relações de trabalho, respeitando 

um mínimo de autonomia da vontade dos contraentes, é possível distinguir dois 

grandes ramos de atividades ligadas á prestação de trabalho, o primeiro e no qual 

encontra-se calcado nossos estudos refere-se ao trabalho subordinado e o 

segundo trata do trabalho aut6nomo. A distinção entre ambos encontra-se ligada 

40 

41 
Luciano Rossignolli Salem, op. cit., P. 91. 

42 
Francisco Antonio de Oliveira. Consolidaç%o das Leis do Trabalho Comentada, p. 358. 
Délio Maranhão, Direito do Trabalho, p. 74. 



a duas categorias de locação de serviços, vindas do direito romano e, portanto, jA 

mencionadas "locatio operanrm" e "locafio opens". Na primeira, como jA se disse, 

o que interessa 6 a força de trabalho, enquanto que na segunda o que importa d o 

resultado do trabalho. 

O Contrato de Trabalho, como veremos no decorrer de deste estudo, 

especificamente por prazo determinado é uma modalidade de contrato que não se 

ajusta aos moldes do direito romano. 

Diante disso, iniciaremos o estudo do instituto no direito péitrio através do 

preceito insculpido no art. 442 da CLT que procura outorgar uma definição do que 

seja contrato de trabalho, asseverando consubstanciar o mesmo num "acordo 

fácifo ou expresso correspondente à mlação de emprego11, assim como, por entre 

as condiç6es impostas pelo art. 443 do mesmo Estatuto que, de antemão, 

aproveitamos para evidenciar - no pertinente ao seu "caput" - sua redundância 

quanto a expressão: ... acordado tácita ou expressamente, venSalmente ou por 

escrito...", mas que por falar nas hipóteses de configuração do contrato de 

trabalho a termo, diz respeito e é primordial aos nossos estudos. 

Grande parte da doutrina se manifesta apontando a dubiedade da referida 

conceituaçáo legal estabelecida pelo art. 442 da CLT, afirmando que se encontra, 

num mesmo tempo, impregnada por feições de institucionalismo e contratualismo, 

sendo, contudo, oportunos os ensinamentos de DÉLIO MARANHAO~~: 

(. ..) o contrato de trabalho "strictu sensu 6 o negócio jurldico pelo qual 

tema pessoa física (empregado) se obriga, mediante o pagamento de 

uma contraprestação (salArio), a prestar trabalho néio eventual em 

43 
Delio Maranhão. Institulç6es de Direito do Trabalho, p. 231. 



proveito de outra pessoa fisica ou jurldica (empregador), a quem fica 

juridicamente subordinado. 

Compartilha igualmente desta corrente, OCTAVIO BUENO MAGANO"", 

para quem "Contrato de trabalho 6 o negócio jurídico pelo qual uma pessoa fisica 

se obriga, mediante remuneração, a prestar serviços, nnão eventuais, a outra 

pessoa ou entidade, sob a direção de qualquer das últimas': 

De fato, a doutrina e a jurisprudência vem se posicionando no sentido de 

que o contrato de trabalho resume-se numa obrigação de fazer por parte do 

empregado, e numa obrigação de dar, por parte do empregador, consistindo 

aquela na prestação do trabalho e esta no 6nus de prestar saldrio. Desta forma I 
I 

pode-se afirmar que são traços próprios do contrato de trabalho o estado de 

dependência do empregado face ao empregador, ou seja, a subordinaçao 

hierhrquica ou jurídica daquele em relação a este. 

Da análise dos conceitos até então estudados, e com base na lição de 

OCTAVIO BUENO MAGANO", é possível traçar os aspectos delineadores e 

identificadores do contrato de emprego, ou seja, seus elementos constitutivos, 

aqueles que compõem sua estrutura em: 

1) o contrato de trabalho insere-se na área da autonomia privada; 2) 

pertence A categoria dos contratos de atividade; 3) supõe continuidade; 

4) implica subordinação; 5) designa atividade por conta alheia; 6) requer 

retribuição. 

Outro fator importante B a classificação do contrato de trabalho, com vários 

criterios respectivos, sendo que cada autor possui sua preferência, entretanto, 

optamos por melhor se adequar aos nossos ~ro~ósitos, Por aquela pertencente à 

Octavio Bueno Magano. Direito Individual do Trabalho, vol. l i ,  p. 47 
45 Octavio Bueno Magano. Op. cit, vol. 11, p. 47. 



sua forma, que pode ser escrito ou verbal; e por aquela relacionada com a sua 

duração, podendo ser de prazo deteminado e indetenninado. 

Com objetivo de proteger o empregado, identificado muitas vezes na 

linguagem jurídica laboral como hipossuficiente, limitou o legislador atraves da 

norma inserida no art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho a autonomia da 

vontade das partes contratantes, dando ao contrato de trabalho o caráter, por 

excelência, de um pacto regulamentado onde, conquanto as partes possam 

estipular condições que irão orientar o acordo, 6 defeso às mesmas violar as 

normas laborais de proteção ao trabalho. 

Assim, ao prescrever a legislação condições mínimas que devem ser 

observadas na elaboração do contrato de trabalho, sob pena de tomar-se nulo o 

pacto, está o Direito do Trabalho protegendo o hipossuficiente através de normas 

imperativas, porquanto é possível concluir que, observadas as condições mínimas 

de proteção à vida, à saúde e à dignidade do trabalhador, estarão livres os 

contratantes para pactuarem tudo o mais que não transgredir tais cláusulas 

mínimas. 

Por sua vez, efetivado o pacto laboral, produzirá esta obrigações 

recíprocas, advindo no ápice, para ambas as partes o dever de cumpri-lo com 

boa-fé. 

DÉLIO MARANHAO~~, citando De Page, leciona que: 

O contrato de trabalho, como qualquer outro, deve ser executado de 

boa-fé. O principio da execução de boa-fé, como salienta De Page, 6 um 

daqueles que constituem a base da sistemática juridíca em materia de 

46 Délio MaranhBo, op. cit, p. 247. 



contrato. Sua origem remonta à distinçao do direito romano entre 

contratos de direito estrito e contratos de boa-fé. Os primeiros eram de 

interpretaçáo rigorosa, enquanto que, em relação aos segundos, se 

permitia ao juiz indagar livremente a intenção das partes, sem ficar preso 

à sua expressão literal. Hoje, diz De Page - "todos os contratos sao de 

boa-f6". "Nas declarações de vontade" - é regra geral do art. 85 do 

Código Civil - "se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da 

linguagemn. 

Decorre desse princípio basilar da execução do contrato de trabalho um 

elevado sentido moral para as partes contraentes e, com base no mesmo advêrn 

obrigações para ambos. Para o trabalhador, a obrigaçao principal 6 a de prestar 

serviço pessoalmente, incumbência esta que deve ser realizada com diligência, 

entretanto, tem este também que obedecer às ordens do empregador a quem por 

SubordinaHo jurídica encontra-se vinculado. Por sua vez, B obrigação essencial 

do empregador pagar o salário ao obreiro, daí a doutrina afirmar que, enquanto ao 

empregado cabe uma obrigaçâo de fazer, prestar serviço, ao empregador cabe a 

obrigação de dar, pagar salário. Todavia, encontra-se o empregador jungido a 

outra obrigação que é a de tratar com acatamento o empregado, não 

desrespeitando sua dignidade e sua moral4'. 

No entanto, enfocaremos apenas o contrato, que é objeto de nosso estudo, 

analisando, daqui por diante o criterio de classificaç~o sob o ponto de vista da sua 

duração. 

47 Ali&, 0 desrespeito ao patrimdnio moral do empregado - na precisa forma do art 5., ineiso X, 
da Constituiçao Federal, da azo açao de reparaçdo por dano moral. 



2.1. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

QUANTO A SUA DURAÇAO 

Para o Direito do Trabalho é preferível que os contratos sejam 

celebrados sem determinação quanto à sua vigência, de forma que as relaçhs 

persistam até a aposentadoria do empregado. Assim sendo, o trabalho "sem 

prazo deteminado" foi privilegiado pelo legislador, a fim de garantir a subsistência 

do trabalhador, restringindo as possibilidades de predeterminaçao de pr&W." 
f 

Sob o enfoque da duração, a relação contratual de trabalho decorre 
I 

I 
de norma expressa na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 443) a qual 

delineia, inclusive, as hipóteses e os pressupostos caracterizadares do contrato 

de trabalho a termo, razão pela qual, entendemos oportuna sua transcrição neste 

momento. 

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tacita ou 

expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 

indeterminado. 

5 l0 Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 

cuja vigencia dependa de termo prefixado ou da execução de senriços 

especificados ou ainda da realizaçao de certo acontecimento suscetível 

de previsao aproximada. 

g 2 O  O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: 

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 

predeterminaçao do prazo; 

b) de atividades empresariais de carater transitório 

c) de contrato de experiencia. 

48 Pedro Paulo Teixeira Manus, op. cit., p. 96. 



Portanto, A legal a classificação do contrato individual de trabalho 

quanto sua duração, em: a) Contrato por tempo indeteminado; b) Contrato por 

tempo determinado. 

Esta classificação é uma das mais importantes relativamente ao 

contrato de trabalho e muito embora a distinção dai advinda não constitua 

elemento essencial ao negócio jurídico49, despeda particular interesse porque n8o 

se aplicam às duas modalidades de contrato as mesmas regras jurídicas em 

determinadas situações, notadamente no que diz respeito aos efeitos produzidos 

quando da rescisão unilateral do pacto laboral. 

Como o próprio nome indica, o contrato de trabalho por prazo 

indeterminado é aquele em que as partes, ao celebrá-lo, não estipulam a sua 

duração, não prefixam o seu termo extintivo. Contano sensu, o contrato por prazo 

fixo é aquele em que os contratantes, implícita ou explicitamente, limitam a 

duração respectiva, predeterminando o seu fim. 

Sobre o assunto, AMERICO PLA RODRIGUEZ, leciona: 

a) o contrato de trabalho de durapo ilimitada tem naturalmente maior 

tendencia a durar. Como não se ve sua terminação, se não hh uma 

causa superveniente, o contrato se prolonga naturalmente. Por n8o estar 

predeterminada sua terminaçao, esta vai se dilatando no tempo. 

Geralmente dura mais; 

b) o contrato de dura@o determinada prescinde da indenização por 

despedida se termina na circunstância prevista. Com efeito, se o contrato 

termina no prazo ou na data indicada ou no momento estipulado, 

entende-se que se extinguiu normalmente, e assim não 6 devido o 

pagamento de indeni-o por despedida, que se considera uma san@o 

para a rescisão unilateral e injustificada do contrato. 

49 A opo~içdo de condiç8o ou termo, no dizer de Orlando Gomes, n8o altera a estrutura tfpica da 
relação jurídica. 



c) paradoxalmente o contrato de duraçao determinada obriga mais ao 

trabalhador que o de duração indeterminada. Costuma-se entender que 

o prazo contratual obriga efetiamente a ambas as partes: assim, se 

qualquer delas o viola, incorre em responsabilidade. Ao contrãrio, no 

contrato indeterminado, a própria indefiniçáo do termo libera o 

trabalhador, que nSlo pode ficar preso por toda vida e que tem, 

indubitavelmente, a liberdade de denunciá-lo a qualquer momento".50 

A vontade das partes é determinante da extensão do contrato no 

tempo? 

O contrato por prazo indeterminado, de acordo com o 

universalmente aceito, constitui a regra geral, ao passo que aquele pacto que tem 

duração limitada no tempo consubstancia-se em exceção. 

Comentando o art. 443 da CLT, PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS, 

diz: 

(...) podemos afirmar que é Ilcita a celebração de contrato a prazo, 

exemplificativamente, se a execuç4o dos serviços permite, desde logo, a 

previsão de que os mesmos serão executados em certo lapso de tempo 

(termo prefixado); se a contratação tem por fim certos misteres 

especfficos (serviços especificados); ou, ainda, se o término da 

prestação depende de algum evento que se possa prever dentro do 

tempo (acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

Portanto, podemos afirmar que tanto a possibilidade de prefixar a 

duração do contrato em dias ou meses quanto a possibilidade de prefixa- 

lo em função de um evento possibilitam a celebração de contrato a 

prazo. 52 

A fim de restringir as hipóteses de contrato a prazo, o legislador 

mencionou no 5 2 O  do art. 443, que a permissão do contrato a prazo vale somente 

em tres situaçoes: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 

50 
- Américo PIB Rodriguez, Principio8 de Direito do Trabalho, p. 249. 
51 

- 

52 
Ibid., p. 250. 
Pedro Paulo Teixeira Manus, Op. cit., PP. 96-97. 



predeterminação do prazb, ou seja, quando a atividade que o empregado 

desenvolverá será transitória, ou passageira, como no caso de implantaMo de um 

sistema de computação eletrbnica ou em empresa; quando a atividade 

empresarial for transitória, caso em que não O serviço do empregado, mas a 

própria atividade do empregador não A perene, mas episódica, como no caso de 

um espetáculo teatral, ou uma feira de exposições, por exemplo. Além disto, 

também é possível a contratação a prazo quando se tratar de contrato de 

e~periência.~~ 

A diferença no contrato de experiência é que, ao término deste, o 

empregado tem a grande possibilidade de ser aprovado, passando, 

automaticamente, para o contrato de prazo indeterminado. Assim sendo, no caso 

de rompimento do contrato de experiência por parte do empregador, este deverá 

apresentar um justo motivo para desfazê-lo. 

De acordo com o art. 445 da CLT, o contrato por prazo determinado 

não poderá exceder de dois anos e o contrato de experiência não poderá exceder 

de noventa dias, sendo que, passados tais prazos e continuando a relação de 

emprego, as partes estão vinculadas por um contrato sem prazo determinado. A 

lei também autoriza, conforme art. 453 da CLT, a soma dos periodos trabalhados 

pelo empregado, ao mesmo empregador, em caso de readmissão, salvo a 

dispensa por falta grave, o recebimento da indenização legal ou a aposentaria 

espontânea. 54 

53 

54 
Pedra Paulo Teixeira Manus, Op. cit., P. 97. 
Pedro Paulo Teixeira Manus, Op. c#., P. 97. 



2.2. ESPÉCIES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO A PRAZO 

DETERMINADO. 

Reservamos este item para tratar das modalidades de contrato de 

trabalho com duração certa ou com prazo determinado, porém, antes de 

adentrarmos ao estudo de cada uma delas, acreditamos ser de suma importância, 

tendo em vista a limitação imposta pela CLT para utilização do referido 

instrumento, dar ênfase a tendência do Direito do Trabalho em dar preferencia ao 

contrato de trabalho por prazo indefinido por permitir este maior integração do 

empregado na empresa. 

A indicada tendência se molda, em princípio, pela exigência de que 

O contrato de trabalho com prazo determinado deverá ser celebrado por escrito ou 

verbalmente; em segundo lugar, na prescrição de que em certas oportunidades 

seja convertido em prazo indeterminado, exemplo disto é norma embutida no art. 

451, do Estatuto Consolidado; e em terceiro lugar na presunção de que havendo 

incerteza sobre a especificação do prazo, prevaleça a indeterrninação do mesmo. 

Portanto, todos esses fatores discriminatórios que revestem o instituto refletem á 

diminuição de sua incidência. 

A nosso ver, também é causa impeditiva da utilização acentuada do 

contrato de trabalho com prazo determinado o restrito campo de sua 

aplicabilidade delineado pelo § 2' do art. 443, da CLT. 

Assim, g luz do mencionado preceito nomiativo somente ser6 

possível contratar-se por prazo fixo se: a) a natureza OU transitoriedade do serviço 



o justificar; b) se o cardter das atividades empresariais revestir-se de 

transitoriedade; e c) em regime de experiência. 

Passamos, a seguir, ao estudo das modalidades de contrato 

individual de trabalho com duração certa ou com prazo determinado. 

2.2.1. Contrato Individual de Trabalho Por Obra Certa: 

Encontra-se inserto dentre as modalidades de contrato de 

trabalho com prazo determinado aquele que se acostumou a denominar-se de 

Contrato de Obra Certa, cuja vigência encontra-se subordinada a execução de 

serviços especificados e sua possibilidade jurídica está prevista no art. 443, $3 l0 

e 2", da CLT. Referindo-se a primeira hipótese (§ 1°) que a validade do contrato a 

Prazo depende da execuçao de serviços especificados e o 3 Z0 de que só será 

válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 

predeterminação do prazo ou, de atividades empresariais de carater transitório. 

Para OCTAVIO BUENO MAGANO não há que se confundir 

natureza ou transitoriedade do serviço com atividades empresariais de caráter 

transitório, posto que, a primeira refere-se a transitoriedade do serviço e a 

Segunda à atividade da empresa. Indo mais além, ao dissertar sobre a primeira 

destas duas causas ensejadoras do Contrato a Prazo Fixo (transitoriedade do 

serviço), o referido autor entende estarem excluídos do rol de serviços transitórios 

os trabalhos eventuais e ocasionais porque na0 dão oportunidade à configuração 

de contrato de labor: 



Lato sensu, trabalhos transitdrios s8o os eventuais, os ocasionais, OS 

intermitentes, os de substitutos e os interinos. Contudo, para os efeitos 

da lei brasileira, devem ser excluldos desse rol os trabalhos eventuais e 
, ocasionais porque nao d8o ensejo 6 configura@o de contrato de 

trabalho.55 

Salienta-se que a transitoriedade do serviço não justifica, 

necessariamente, que a empresa deva contratar trabalhadores apenas por prazo 

certo, de vez que a lei permite, mesmo neste caso, a contratação do empregado 

por prazo indefinido. 

Analisando-se de maneira sistemática o teor do art. 445 da 

CLT é correto ao afirmar que o empregado contratado para executar determinado 

serviço não poderá ser desviado para prestar seus préstimos em outra obra, sob 

pena de ver-se transformado em contrato por prazo indeterminado aquele firmado 

por termo previsível. Ocorrerh o mesmo fenomeno na hipbtese da relação 

empregaticia estender-se por lapso temporal superior a dois anos. 

Por sua vez, uma questão que geralmente surge para muitos 

estudiosos é saber se o contrato de trabalho de obra certa pode ou não ser 

Prorrogado. Porém, dúvidas não hão de existir sobre a impossibilidade juridica de 

prorrogar-se o contrato de trabalho revestido desta natureza, por este depender 

da execu@o de serviço especificado o qual, uma vez realizado, consuma-se Q 

pr6pdo contrato. No entanto, importa frisar que se as partes combiwem a 

realiza@o de outro serviço, igualmente especificado, nilo terá sido prorrogado o 

contrato originário, mas advindo nova relação contratual. 

Poder-se-ia afirmar, de acordo com o art. 452 da CLT, que na 

hipótese mencionada no parhgrafo precedente (contrataç80 de novo serviço, 

55 Pedro Paulo Teixeira Manus, Op. cit., p. 169. 



tamb6m especificado) a relação contratual havida anteriormente transformar-se-ia 

em prazo indeteminado, entretanto, decorre da própria lei a impossibilidade desta 

metamorfose. E o próprio artigo mencionado que, ao determinar que a sucessao 

de contratos a termo no intersticio de seis meses acarretara a indeteminaçao do 

prazo, que excetua os casos em que a expiraçao do primeiro tenha decorrido da 

execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, 

porquanto não existe este óbice para a realização de novo contrato de obra certa, 

que poderá ser celebrado logo a seguir o término do primeiro. 

Art. 452. Considera-se por prazo indeteminado todo contrato que 

suceder, dentro de seis meses, a outro contrato por prazo determinado, 

salvo se a expiraçáo deste dependeu da execução de serviços 

especializados ou da realização de certos acontecimentos. 

No contrato de trabalho de obra certa, ate o advento da Lei no. 

2.959, de 17 de novembro de 1956, o trabalhador encontrava-se a mercê do 

empregador. Após trabalhar muito tempo, às vezes anos para a mesma empresa, 

Por força de vários contratos com ela firmados, era da mesma desligado sem 

Perceber qualquer valor a título indenizatório, e isso sob o argumento de que a 

obra chegara ao seu fim. As empresas, ávídas por maiores lucros, procuravam 

celebrar contratos de obra certa ou de serviços especificados com seus 

empregados não em virtude da natureza dos serviços a serem executados. mas 

sim para livrarem-se dos encargos sociais e ficarem desoneradas do bnus 

trabalhista. 
\* 

Sucede que, sensível a esta situação, o legislador trabalhista 

instituiu a referida lei, que veio distinguir o contrato de obra certa dos demais 

contratos a termo, conferindo ao trabalhador o direito ao recebimento de 



indenização (ait. 29, mesmo quando o contrato n8o se rescinda antes do tempo. 

Assim encontra-se redigida a referida norma: 

Art. 2O. Rescindido o contrato de trabalho, em face do término da obra ou 

serviço tendo o empregado mais de doze meses de serviço, ficar-lhe-á 

assegurada a indenização por tempo de trabalho na forma do art. 478 da 

CLT, com 30% de redução. 

Esta norma, uma vez introduzida no ordenamento jurídico, 

veio diferenciar o contrato de obra certa dos demais contratos a termo, vez que, 

no tocante as verbas indenizatórias atinentes à esta modalidade de contrato de 

trabalho, quando se esgota no prazo previsto pelas partes não enseja, 

necessariamente, o direito B percepção de valores sob tal titulo, entretanto, por 

força da lei mencionada o contrato de obra certa apresenta-se como uma exceçáo 

à regra geral. Observe-se, contudo, que para fazer jus ao recebimento da 

indenização 6 preciso que o empregado preencha um requisito, isto é, contar com 

mais de doze meses de serviço. 

ROBERTO MEHANNA KHAMIS~, demonstra que existe 

divergência quanto a sua posição: 

Aplicar-se-ao, também, a esse tipo de contrato, as demais regras que 

regem o contrato a prazo determinado, tais como os arts.. 451, 452, 453 

e também os arts. 479, 480 e 481, estes apenas dos contratos cujo 

tempo de trabalho seja inferior a 12 meses. 

No caso do aviso prévio, buscamos, igualmente, a lição do 

escritor mencionado no pardgrafo anterior para quem "e regra maior prevalece, ou 

58 Roberto Mehanna Khamis. Contratos de Trabalho de Duração Deteminada, p. 66, 



seja, de que em havendo prazo estipulado, qualquer que seja a forma de se o 

estipular, não será devido (art 481 da CL v . "  

Temos, portanto, que o elemento diferenciador desta 

modalidade de contrato a termo e que o torna especifico, é a obrigaflo de 

indenizar se sua duraçao exceder de 12 (doze) meses. 

Conforme leciona JOSE LUIZ FERREIRA PRUNES, a 

Contratação do empregado a título de experiência e sua posterior prorrogação por 

prazo determinado, apresenta alguns fatores que merecem atenção: 

Primeiramente, afirmamos que n8o vemos incompatibilidade entre o 

contrato de experiencia e outro sequencial por obra certa, mormente 

porque o segundo pode ser de longa duração (at6 dois anos, 

dependente da conclusao da obra ou serviço de previsão final 

aproximada). 

Se o contrato de experiéncia é uma das espécies do genero 'prazo 

deteminado' ou 'obra certa', mostra-se como um primeiro perlodo 

(prorrogável) anterior ao de prazo determinado (prorrogação), o que nao 

permite - assim - uma segunda prorrogaçao. 

Por outro lado, se o contrato de experiéncia já foi prorrogado uma vez 

(como de experiência, em dois perlodos seguidos), a persistencia do 

vlnculo laboral será, por certo, a prazo indeterminad~.~ 

Finaliza o autor, comentando que as restrições 

jurisprudenciais ao contrato de experiência como preliminar a um contrato a termo 

não merecem maiores criticas, mas tem sido significativas em todos os 

57 Roberto Mehanna Khamis. Contratos de Trabalho de D u ~ ~ Ç ~ o  Detenninada, p. 66 e 67. 
58 Josb L ~ i z  Ferreira Prunes, Contrato de Trabalho com Cldusula de Expefidncia, p. 1 1 7. 
59 José Luiz Ferreira PnineS, Op. cit., p. 117. 



2.2.2. Contrato de Experiencia: 

Também denominado de contrato de prova, o contrato de 

experiência foi inserido pelo legislador ordinário (Decreto-Lei n. 229, de 28 de 

fevereiro de 1967, que incluiu o § 2' "c" do art. 443, da CLT) como sendo a 

terceira modalidade de contrato de trabalho com prazo determinado. 

Há quem entenda, porém, dentre os quais nos 

posicionamos, que em virtude das peculiaridades que o revestem melhor teria 

sido se o legislador tivesse destinado para sua regulamentação um artigo 

especial. Para os seguidores desta corrente, o contrato de experiência não 

encontra-se vinculado as mesmas diretrizes do verdadeiro contrato de prazo 

determinado e, ainda hoje, é questão que os atormenta saber a natureza jurídica 

do referido contrato, porquanto, para esses, sua autonomia na legislação pátria é 

irrefutável. 

("Embora figura na letra "c" que instrui o 3 2O, do art 443, da CLT n8o 

está o contrato de experigncia atrelado ás mesmas exiggncias de 

verdadeiro contrato a termo. O contrato de experigncia, pela sua 

singularidade, haveria de merecer do legislador menção através de 

artigo próprio, com parágrafos que o adaptassem à nossa realidade. Em 

nossa legislação a sua autonomia é indiscutível. Todo empregador, 

antes de efetuar a contrataçáo definitiva por prazo determinado ou 

indeterminado, poderá antes contratar a titulo e~~er imental") .~ 

Postura idêntica é a de MA GANO^', para quem: "o contrato 

em estudo detbm autonomia prdpria': Entendemos, no entanto, que o contrato de 

prova, na realidade brasileira, muito embora pertence a categoria dos contratos 
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de prazo fixo, possui pressupostos pr6prios (curta duração; finalidade específica e 

possibilidade de rescisSlo sem Ônus) que lhe confere autonomia. 

Não se pode olvidar, todavia, de que sofre as mesmas 

Conseqü~ncias dos demais modelos expressamente previstos na legislação, v.g., 

inexistência de aviso pr4vio62, uma vez que o inadimplemento do prazo dá direito 

à parte inocente a perceber a metade dos salários do tempo que falta para atingir 

o termo final, conforme prescreve o art. 479 da CLT. Entretanto, será devido o 

aviso prévio se no contrato os contraentes estabeleceram direito reciproco de 

rescisão antecipada (cláusula assecuratória), possibilidade esta prevista no art. 

481 da CLT e Enunciado 163 do C. TST, pois uma vez inserido este tipo de 

Condição no contrato de prova, dele retira a figura de contrato a prazo 

determinado. Neste caso, rescindido o pacto, aplicar-se-lhe4 os princípios que 

regem os contratos por prazo indefinido. 

Vários são os autores que entendem de forma contrária, isto 

6, que o contrato de experiência n8o det6m autonomia própria. Afirmam esses, 

que o contrato de prova pertence e, portanto, encontra-se jungido, às normas dos 

Contratos de trabalho de prazo definido. Neste sentido e a título de exemplo 

trazemos à colaçáo o entendimento de ALUYSIO SAMPAIO~~ que, contestando 

posição defendida por ANTONIO LAMARCA, manifesta: 

Sem razao, porem, AntBnio tamarca. O legislador incluiu o contrato de 

experiencia no 5 2 O  do art. 443 da CLT, não como uma figura autbnoma 

de contrato, mas como uma das tres hipóteses de validade de contrato 

por prazo determinado. E foi necessário inclui-10, pois, como jB dissemos 

"O Instituto do aviso pdvio 6 incompatlvel com o contrato de expen'8ncia (TST, RR 1.907/86, 
M a m  ~ ~ h / i ~ ,  AC. l a  7-3, jj9/86)", In: Valentin Carrion, Comentários à Consolidaçao das Leis do 
Trabalho, p. 280. 
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em capftulos anteriores, a nova redaçiio dada ao art 443 da CLT, retirou 

ao inteiro arbltrio das partes a celebração de contrato por prato 

determinado, pois condicionou sua validade as trds exclusivas hipõteses 

do seu § 2 O ,  inclusive contrato de experiencia. A mençtlo ao contrato de 

experiencia nao é, como pretende António Lamarca, para destacá-la 

como figura própria de contrato, mas como condição de validade de 

contrato por prazo determinado. 

A modalidade de contrato de trabalho com duraçao certa, de 

que ora nos ocupamos, tem como objetivo propiciar aos contratantes 

(empregador e empregado), sob condição resolutiva, de se avaliarem, o 

empregador as aptidões do empregado, e este as condições de trabalho que lhe 

são oferecidas. Esta 6 sua verdadeira natureza jurídicaa. 

Desvendada a sua natureza jurldica, pode-se definir o contrato de 

experiencia como modalidade do contrato de prazo determinado, de 

duração reduzida e faculdade de rescisao antecipada, sem 6nus para as 

partes, visando a verificaçao das aptidbs tbcnicas do empregado e, por 

parte deste, a avaliação da conveniencia das condições de trabalho.@ 

O contrato de experiência, sob a regra geral poderh ser 

acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo 

determinado ou indeterminado. Todavia, nao nos parece ser o melhor caminho 

celebrá-lo verbalmente, pois enquanto a CLT nao tenha estabelecido a forma 

expressa para a contratação sob regime de prova, divergimos daqueles que não 

vêem este requisito como elemento de eficácia plena do mesmo, especialmente 

Porque maior segurança enseja aos contratantes, ante a presunçao dominante de 

que o contrato de trabalho em qualquer das suas modalidades, foi pactuado sem 

limite de tempo, exceto se houver prova em contrhrio. 
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De outro modo, não se pode esquecer que a vontade das 

partes 6 insuficiente para prefixarem a limitação de tempo ao contrato, havendo 

necessidade de que as circunstâncias o justifiquem em face da transitoriedade do 

trabalho, objeto do ajuste; da própria atividade empresarial; em razão de um 

contrato de prova; ou de determinação legal", por isso a nosso ver não basta 

atender as exigências do art. 29, da CLT, ou seja, anotar o regime de experiência 

na CTpS do obreiro, bem como no livro de Registro de Empregados, 8 preciso 

maior cautela a fim de evitar transtornos futuros, porquanto recomendam as boas 

regras desta que, para maior seguranqa das partes envolvidas, a formalização do 

pacto deve ser por escritom, em forma expressa. 

N ~ O  poderíamos deixar de abordar a questão do prazo 

máximo do contrato de prova, tampouco se 6 passível de prorrogação, matéria 

esta que tem gerado controv6rsia. Com efeito, estabelece o parágrafo único do 

art. 445, da CLT "0 contrato de expenencia na0 poderá exceder de 90 (noventa) 

dias''. No entanto, estando ele jungido a regra geral que disciplina os demais 

contratos de trabalho de prazo deteminado, a teor da pemiss80 prevista no art. 

451, da CLT, 6 possível prorrogá-lo por Uma Única vez, devendo observar, porbm, 

68 Valentin Carrion, op. cit., p. 274. 
67 O contrato de trabalho por prazo determinado na0 Se Prova pelo mgistro de empregados, mas 
atraves de documento especifico para esse fim. NBo se conforma o recorrente com a r. sentença a 
quo que considerou por prazo indeterminado o contrato de trabalho havido entre as partes e 
reconheceu a estabilidade provisbria da obreira, decorrente de Seu estado gmvldico. Alega o 
recorrente que o contrato de trabalho teria sido por periodo certo e determinado, com vigdncia 
correspondente a 65 dias inintemptos, aduzindo ter provado 0 alegado com a c6pia do regjstm de 
empregado juntado aos autos. NBo tem raza0. 0 registro de empregado de fls. 22, por si s6, na0 6 
suficiente para provar a alegaçao do reclamado, qual sela a exjstdncia de wntrato de trabalho por 
prazo deteminado, pois, de acordo com a legi~Iaç80 trabalhista vigente (art 443, da CL T), 
w n t w o  de experidncia deverá ser por escnt0, Um dos requisitm bdsic0s Para sua ~afacte~zaç~o.  
Ademais, como ressaltou a MM. Junta, no contrato por Prazo deteminado, 6 do conhecimento das 
partes o seu termo final o que inocorreu in casu. O rec~rrente nsojunto~ referido contrato, a/t$m do 
que n(lo provou que a obreiia tenha adulterado Sua CTPS. na0 Se desincumbindo, portanto, de 
sue &us probandi. NBo há, dessarte, o que modificar no r. decisum rec~mdo". Ac. (un4nime) TRT 
8. Reg. 4. T (RO 259996). Rei. Juiz Georgenor de Souza Franco Filho, proferido em 18.06.96. In: 
B. Calheiros Bonfim, Silverio dos Santos, Cristina K. Stamat0. Dicionário de oecis6& 
Trabalhistas, p. 141. 



seu prazo máximo de duração, posto que uma vez violado passará a vigorar sem 

determinação de prazo, ou seja, sob a das normas que regulam esta 

espécie de contrato*. 

Assim sendo, se as partes celebrarem contrato de prova pelo 

interstício temporal de 45 (quarenta e cinco) dias, poderão, ao término deste, 

prorrog&lo por mais outro período igual. I? claro, porbm, que tal possibilidade 

deverá ser expressa no contrato e que o instrumento de prorrogaçao seja 

elaborado por declaração expressa de vontade das partes. 

Observe-se, igualmente, posto que dúvidas não existem a 

esse respeito, que o contrato de experihcia não pode suceder a outro do mesmo 

tipo, de sorte que o segundo considerar-se-á como contrato de prazo 

indeterminado, exceto se observado o lapso temporal previsto no art. 452, da 

CLT. 

Portanto, em razão de todas essas peculiaridadas que 

revestem o contrato de experiência, entendemos ser de bom zelo que o mesmo 

seja celebrado de forma escrita, face a dificuldade de provar - eventualmente - 

sua índole num contrato tácito ou verbal. 

@ wProrrcgaMo de Contato de Experidncia. O Contrato de Experidncia 6 especie de contrato a 
prazo determinado (CLT, art. 443, § 2 "c'?, definindo-se por sr?o limite máximo de duraçao (CLT, 
art 445, parágrafo único), mas admitindo, como todo contrato a tenm uma s6 pmtvgaç40 (CLT, 
art. 451): respeitado o limite mdximo previsto em (TSr RO-AR 80B8.8, Ermes Pedrassani, AC. 
SDI 4.255/89)". In: Vaientin Carrion, Op. cit., P. 280. 



2.2.3. Contrato de Safra: 

O contrato de trabalho do safrista era normatizado no 

passado pelo Decreto-lei no 761, -de 14.08.1969, haja vista que a Consolidação 

das Leis do Trabalho (Decreto-lei no. 5.452, de 1' de maio de 1943) não disciplina 

a matéria. Passou então a ser definido como safrista (art. 10) "o empregado, 

inclusive trabalhador rural, cujo contrato tenha sua duração dependente de 

variações estacionais da atividade agrária 'I. 

Com o advento, em junho de 1973, da Lei no. 5.889, que veio 

regulamentar as relações de trabalho rural o Decreto-lei 761 foi ab-rogado pelo 

art. 21 daquela. Passou então, referida lei, a regulamentar também o contrato do 

safrista. Entretanto, o fez apenas em relação a0 conceito daquele e á indenizaçã~ 

devida no caso de sua expiração normal. Assim, a teor de seus preceitos, é 

possível definir o contrato de safra como um contrato de prazo determinado, cuja 

duração depende da realização de acontecimento suscetível de previsão 

aproximada (a variação estaciona1 da atividade agrária). Em outras palavras é 

esta a definição dada pelo parágrafo único do art. 14, da Lei 5.889, veja-se: 

"Considera-se contrato de safra o que tenha duração dependente de variações 

estacionais da atividade agrária". Busca-se, portanto, fundamento para sua 

validade na letra "a" do 5 2' do art. 443, da CLT, uma Vez que a natureza 

periódica dos serviços do safrista justifica a predeterminação do prazo contratual. 

Prescreve o art. 14, da Lei n. 5.889, no pertinente à 

indenização devida ao obreiro: 



Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a titulo 

de indenizaçao por tempo de serviço, importância correspondente a 1112 
(um doze avos) do salário mensal, por mes de serviço ou fraçáo superior 

a 14 (quatorze) dias. 

Cumpre aqui frisar que a indenizaçáo prevista nesta lei cinge- 

se 8s rescisões levadas a termo em função da expiração normal do contrato de 

trabalho, ou seja, quando o contrato se extingue em virtude do término da safra. 

Em ocorrendo antecipada, sem justa causa, aplica-se à espécie as normas dos 

art. 479 e 480 do Consolidado. 

Por fim, como mencionamos, o contrato de safra inclui-se 

entre os contratos de prazo determinado cujo término depende de realização de 

acontecimento suscetível de previsão aproximada. (art. 443, § 2 O ,  letra "a"), por 

conseguinte assemelha ao contrato de obra certa no que tange a possibilidade de 

prorrogago. Aliás, relembre-se que há impossibilidade jurídica de prorrogar 

contrato de trabalho desta natureza, mormente por depender ele da execução de 

serviço especificado, o qual, uma vez realizado, p8e termo O próprio contrato. 

Portanto, temos como impossível cogitar-se de prorrogaçao 

do contrato de safra, porque o seu termo independe do alvedrio das partes 

contratantes, mas sim de determinado acontecimento previsível. Por sua vez, 

como também j4 salientamos ao estudarmos 0 contrato de obra certa, a 

supe~eniência de novo contrato, ainda que na0 observado o lapso temporal 

previsto no art. 452, não acarretada sua transfomiago em contrato por prazo 

indeterminado e isto em razão das exceçees previstas no mencionado artigo, 

tampoucx> poderia se falar em prorrogação, posto que, teria surgido uma nova 

relação contratual. 





Os casos de fraude poderao envolver um tipico contrato de trabalho sob 

o manto de um contrato de aprendizagem, e para detectá-lo 6 imperioso 

o perfeito entendimento do instituto da aprendizagem.'' 

O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho em 

que a prestação principal a que está obrigado o empresário não se resume 

exclusivamente ao pagamento do salário, eis que, alem de pagar o que houver 

sido ajustado, tem a incumbência de proporcionar ao aprendiz formamo 

profissional. 

A CLT através do parágrafo único, do art. 80, define o que é 

aprendiz, bem como estabelece os pressupostos básicos à configuração deste 

status, asseverando que: "Considera-se aprendiz o menor de 12 (doze) a 78 

(dezoito) anos sujeito 9 formação profissional metddica do oficio em que exeqa o 

seu trabalho'', E o caput do referido artigo estabelece que: 

AO menor aprendiz será pago salário nunca inferior a meio salário 

mjnimo regional durante a primeira metade da duraçao máxima prevista 

para o aprendizado do respectivo oficio. Na segunda metade passará a 

perceber, pelo menos, a3 do salário mlnimo. 

Mediante uma análise si~temhtica do mencionado preceito 

ordinário 6 possivel evidenciar cristalino que O legislador, de certa maneira, 

procurou dar mais importância à formaç~o profissional do aprendiz do que ao 

saiario devido, porquanto permite que este seja reduzido até a metade do salario 

mínimo em vigência. 

Quanto às alterações legislativas quanto à idade mínima de 

aprendizagem, ressalta ADALBERTO MARTINS que: 

Adalberto Martinç, A proteç%o constStucional ao trabalho de crianças e adolescentes, p. 82. 



O Decreto-Lei n. 229167 vigorou no perlodo de 22.02.1 967 a 25.04.1967 

e considerou aprendiz o menor de doze a dezoito anos, mas a Lei n. 

5.274167 restabeleceu o limite de catorze anos, tendo mantido a reda@o 

original do art. 80 da Consolidação das Leis do Trabalho. Contudo, a Lei 

n. 6.086, de 15 de junho de 1974, procedeu nova alteração no dispositivo 

consolidado e reduziu a idade mínima para doze anos nos casos de 

aprendizagem, e que se mostrou perfeitamente compatlvel com a 

redat$o do art. 7O, XXXIII, da Constitui@o Federal. 

Todavia, a alteração c ~ n ~ t i t u ~ i ~ n a l  levada a efeito pela Emenda 

Constitucional n. 20198 derrogou o parágrafo Único do art. 80 da 

Consolida@o das Leis do ~rabalho." 

Tem-se, portanto, como impossívei contratar como aprendiz 

pessoa com menos de quatorze anos e mais de dezoito anos, sendo que neste 

último caso é perfeitamente aceitdvel que o trabalhador aprenda a profissao na 

empresa, mas não na condigo de aprendiz. 

Questão que propicia, ainda hoje, acirrada discussao na 

doutrina 6 a que diz respeito A natureza jurídica do contrato em apreço. Seria ele 

de prazo determinado, portanto enquadrado entre aqueles previstos pelo art. 443, 

§ 2 O ,  da CLT? Seria ele um contrato de trabalho especial? 

Com a finalidade de compreender sua real natureza convém 

sublinhar de início, que a Portaria Ministerial n 43, de 27 de abril de 1953, 

estabelece que o prazo máximo de duraçao da aprendizagem é de tr& anos, 

porquanto 6 possível afirmar que estará extinto 0 contrato ao final deste período, 

extinguindo-se, igualmente, quando 0 aprendiz completar a idade máxima prevista 

em lei. 

" Adalbefio Martins, A proteçgo Constitucional ao Trabalho de Crianças e Adolescentes, p. 
85. 



para MOZART VICTOR RUSSOMANO'*, si30 esses 

elementos que definem a natureza deste contrato como sendo de prazo 

determinado: 

Esses limites-idade do trabalhador e prazo de duração da aprendizagem 

- funcionam automaticamente e, como esta0 previstos no ato de 

celebração do contrato, fazem com que este seja um verdadeiro contrato 

por prazo determinado de natureza especial. (...). Se cessada a 

aprendizagem - que se pode desdobrar em cursos especializados ou no 

pr6prio emprego, sob fiscalização (Decreto no. 31.546, art. 2O) - a 

prestação de serviços prosseguir, entender-se-á como transformado o 

contrato de aprendizagem em um contrato de trabalho comum, por prazo 

indeterrninado. 

Demonstrando entendimento contrário, o OCTAVIO BUENO 

MA GANO^^ entende que o contrato de aprendizagem na0 se enquadra dentre 

aqueles de prazo determinado, configurando-se como contrato especial, mas na0 

de prazo determinado. 

("0 contrato de aprendizagem se define como contrato especial, que tem 

por fim a capacitaçao profissional do trabalhador contemporaneamente 

com 0s serviços por ele devidos ao empregador. A especificidade do 

contrato consiste na sua instrumentalidade relativamente ao fim 

almejado. (..). Conquanto em alguns sistemas jurídicos o contrato em 

apreço se classifique como de prazo determinado, entre nós, prevalece o 

entendimento de que está sujeito a limites máximos, mas não a prazo. 

Essa a diretnz que também adotamos, n80 Por considerarmos a regra do 

g 20 do art. 443 da CLT um 'numenis clausus', senão porque, 

destinando-se o contrato em causa a capacitação profissional do 

trabalhador, não faz sentido O desfazimento do vinculo, no momento 

exato em que o mesmo trabalhador se toma habilitado. Por outro lado, 

admitindo a nossa legisla@o que o aprendiz, antes do período fixado 

para a sua aprendizagem, requeira exame de habilitação, dai deflui que 

pode unilateralmente encurtar 0 referido período, o que 6 inmmpat[vel 

72 Mozart Victor Russomano, op. cit., p. 1 19. 
73 Octavio Bueno Magano, op. cit., p. 35 e 36. 





inscrito em programa de aprendizagem, formaçao tecnico-profissional 

metódica, compatlvel com o seu desenvolvimento físico, moral e 

psicolbgico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligencia, as tarefas 

necessárias a essa formação'.76 

ADALBERTO MARTINS~~ tamb6m menciona a divergencia da 

doutrina quanto à questao de se tratar de um contrato por prazo determinado ou 

mera cláusula de um contrato de trabalho comum, sendo opinião do autor que a 

aprendizagem representa mera cláusula inserida em contrato de trabalho, pois, de 

acordo com o art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, não se tinha em 

vista o contrato de aprendizagem, motivo pelo qual se podia afirmar que se 

tratava de contrato a termo. A16m disto, a norma consolidada não consagrava a 

hipótese de contrato de trabalho de prazo superior a dois anos, enquanto o 

contrato de aprendizagem poderia chegar a tres anos, conforme Portaria n. 42, de 

1953, do MinistMo do Trabalho e Emprego. 

Tais discussbes foram resolvidas com a Lei n. 10.097, de 19 

de dezembro de 2000, quando expressou que 0 contrato de aprendizagem 6 

esp&je de contrato por prazo determinado e seu § 3' menciona o prazo máximo 

compatível com esta modalidade, ou seja, por mais de dois anos. 

Observa ADALBERTO MARTINS, que: 

A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotaça0 na 

Carteira de Trabalho e Previdencia social, a matricula e frequ(lncia do 

aprendiz à escola (quando se tratar de menor que não tenha completado 

, o ensino fundamental) e inscrição em programa de aprendizagem 

desenvolvido sob orienta@o de entidade qualificada em forma- 

t~cnico-profissional metódica (a& 428, § 1°, da CLT).~' 

76 Adalberto Mahns, A proteçao constitucional ao Tmbalho de Crbnças e Adolescentm, p. 
86. 
77 

78 
Adalberto Martins, op. cit., pp. 87-89. 
Adalberto Martins, op. cit., p. 89. 



Os 6rg8os inicialmente responsáveis pela formaçao 

profissional e por manter cursos de aprendizagem e formapo profissional sao o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), criado pelo Decreto-Lei n. , 

4.048, de 22 de janeiro de 1942. e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), criado pelo ~ecreto-~ei  n. 8.621. de 10 de janeiro de 1946. 

Porém, com o advento da Lei n. 10.097/00, estes perderam o monopólio dos 

cunos de aprendizagem, devido a na0 atender às demandas dos 

estabelecimentos, podendo, agora, ser suprida Por outras entidades qualificadas 

em formaça0 ~cnico-profissional metódica (ait. 430 da Consolidaçao das Leis do 

Trabalho). 

NO tocante à obrigatoriedade das empresas admitirem 

aprendizes, a atual redaçao do art. 429, concebida pela Lei n. 10.097/00 

estabelece o percentual de cinco por cento, no mínimo, a quinze por cento, no 

máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, seja de qual 

natureza for, desde que haja trabalhadores cujas funç6es demandem formaiao 

técnico-orofissional metódica, uma vez que nem todas as atividades comportam 

aprendizes no emprego e entre aquelas que comportam este tipo de formaçao 

profissional, o tempo de dura@o 6 variável. 

Finalizando, a jornada de trabalho do aprendiz na0 deve 

exceder seis horas diárias, na0 podendo haver Prorrogação e compensaçao da 

jornada, sendo que este limite que poderá ser de at6 oito horas Se O aprendiz ja 

tiver concluído o ensino fundamental, sempre computando as horas destinadas à 

aprendizagem te6ricaS7' 

" Cf. Adalberto MaAns, op. Cjt,, p. 91. 









norma do art. 443 da CLT nenhuma referência a esta qualidade profissional, 

porquanto válido seda o contrato de prazo determinado se o artista fosse prestar 

serviço de natureza transitbria, quando, entEio, poder-se-ia encontrar sustentação , 

jurídica para a contratação a termo na letra "a" do 5 2' do referido artigo. 

Com o surgimento da mencionada lei, que veio regulamentar 

o exercício das profissões de Artistas e de Técnicos em Espetáculos de 

Diversões, o contrato de trabalho das referidas categorias passou a ter dupla 

forma quanto ao prazo de vigência, podendo ser por prazo determinado, por força 

da norma inserida no inciso II do art. 10, e também por prazo indefinido, a teor do 

parágrafo único do mesmo artigo e do art. 19. Da mesma forma que passou a se 

exigir a forma escrita para sua celebração (art. 9'). 

AS formalidades e o rigorismo atribuídos B formalização da 

contrataçao, inclusive com a prescriç8o de visto do Sindicato representativo no 

contrato e registro do mesmo no Ministbrio do Trabalho, leva-nos a afirmar que a 

omissa0 quanto ao prazo de vigencia implicará nulidade do instrumento. 

Foi a previsão contida no ad. 10, inciso I1 - prazo de vig4ncia - 
que fez com que fosse revogado o parágrafo Único. do art. 507, da CLT, que 

determinava a na0 aplica@o dos preceitos insculpidos nos art. 451 e 452 do 

mesmo Estatuto, aos contratos de prazo determinado firmados com aitistas e 

congêneres. Com efeito, a partir de então, força concluir que referidos preceitos 

passaram a produzir efeitos sobre 0s contratos em apreço (efetivados com prazo 

definido), limitando sua prorroga@o Por apenas uma única vez e, devendo ser 

observado, na hipótese de sucessão de contratos, O lapso temporal mínimo de 

seis meses, sob pena de vê-lo transformado em contrato de prazo indeteminado. 



Do conceito estabelecido pelo inciso I, do art. 2 O ,  da citada lei, 

deflui-se que o legislador procurou definir como artista, não s8 aquele que 

constrói, mas tamb6m aquele que interpreta ou executa, cumprindo-nos verificar 

também que nenhuma menção 6 feita sobre OS músicos, razão pela qual 

vasculhando a doutrina com o escopo de encontrar alguma referência a respeito, 

deparamos na obra de MA GANO'^, que nos parece ser a melhor interpre-o da 

matéria: 

A falta de referenda expressa aos mQsicos deixa dovida quanto ao 

enquadramento destes. No regime do Decreto no. 5.492, de 16 de junho 

de 1928, eram eles clatamente incluidos entre os artistas. Com o 

advento da Lei no. 101, de 17 de setembro de 1947, essa situaçao na0 

se alterou, pois a referencia do texto respectivo a trabalhadores de 

teatro, cinema, rádio, circo e de quaisquer casas de espetáculoç e 

diversbes públicas os implicava. Finalmente, 6 de se lembrar a regra do 
art. 61, da Lei n. 3.8557, de 22 de dezembro de 1960, que prolbe 
qualquer distinçao entre o trabalho do músico e do artista músico. Claras 

sao, pois, as indicações de que se inserem os músicos no âmbito de 

aplicabilidade da Lei no. 6.533/78 e de Seu regulamento, a despeito de 

não serem ali expressamente mencionados. Seria, aliás, estranhável 

que, sendo eles os melhores agentes da comunicaçao espiritual, na0 

fossem reconhecidos com0 artistas, enquanto ao acrobata e outros 

figurantes dos espetácul~s circenses Se atribui tal qualidade. NBo nos 

parece, pois, compativel com a legisla@o vigente que este enunciado da 
Súmula no. 312, do STF: "Músico integrante de orquestra da empresa, 

com atu-o permanente e vinculo de subordinação, está sujeito à 

legisla@o geral do trabalho e não $I especial dos artistas". Ao contrário 

diçço, entendemos que, enquadrando-se o músico na definição de 

artista, constante da Lei n. 6.533178, como artista há de ser considerado. 

Finalmente, merece destaque o fato de que se tratando de 

contrato por prazo determinado serd obrigatório nele fazer constar o titulo do 

progranca, espetáculo ou produçao, ainda que provisório, com indicaça~ do 

personagem a ser representado (inciso IV, art. 10). 

83 Octavio Bueno Magano, op. cit., P. 177 



2.2.8. Radialistas: 

A profissão de Radialista encontra-se regulamentada pela Lei 

no. 6.615, de 16 de dezembro de 1978, onde considera como tal o empregado em 

empresa de radiodifusão, ou seja, naquelas classificadas no art. 3O, e que exerça 

uma daquelas atividades discriminadas no art. 40 "A profissão de Radialista 

compreende as seguintes atividades: I - Administração; I1 - Produ~ão; 111 - 
Técnica I'. 

Estão excluídos do amparo da menciona lei os atores e 

figurantes, posto que a estes se aplicam os ditames da Lei no. 6.533, de 24 de 

maio de 1978 (artistas). 

A relação de emprego dos profissionais deste ramo poder-se- 

á realizar a prazo fixo ou por prazo indeterminado. Se efetivada por prazo 

indefinido, aplicar-se-ão a ela as regras gerais do contrato individual do trabalho. 

Entretanto, se o profissional for contrato por Prazo determinado, o contrato de 

trabalho será elaborado com observância dos pressupostos previstos na presente 

lei. 

Neste caso, não se permite, por exemplo, a contratação de 

forma tácita ou verbal, é requisito intrínseco deste tipo de contrato de trabalho 

(prazo definido) a forma expressa, escrita. Mais do que isto, deverá conter 0s 

requisitos formais exigidos pelo art. 8': ser nibricado pelo Sindicato da Categoria 

e registrado no Ministério do Trabalho, ate as v6speras de sua vigência. Neste 

ponto, como se pode verificar, se assemelha ao contrato de trabalho dos artistas 

e congêneres. 



A obrigatoriedade de mencionar no contrato de trabalho do 

Radialista, na modalidade com prazo determinado, o prazo de vigência, faz com 

que se submeta às normas gerais qye regem este tipo de contrato, por exemplo, 

as prescriçdes incluídas dos arts. 445, 451, 452 e 453, da ConsolidaçBo das Leis 

do Trabalho. 

Outro aspecto peculiar ao contrato de trabalho do Radialista 

refere-se à contrataç30 de estrangeiro, quando então, além dos pressupostos 

normais exigidos pela norma jurídica em apreço, deverão ser observadas as 

condições impostas pelo art. 10: 

Para contrataçáo de estrangeiro, domiciliado no exterior, exigir-se-á 

previ0 recolhimento de importância equivalente a 10% do valor total do 

ajuste a Caixa EconBmica Federal, a titulo de contribuição sindical, em 

nome da entidade sindical da categoria Profissional. 

. Não obstante, no mais, a contratação deverá ser revestida 

dos requisitos previstos na Lei no 6.533178. 

Também merece destaque 0 preceito do art. 11, que 

regulamente a contrataçao do Radialista por meio de agencia de locação de mao- 

de-obra. Neste caso, se a contrataça0 pelo tomador de serviço por meio de 

agência configurar artifício para fugir das obrigaçóes impostas pela lei em estudo, 

responderá ele solidariamente pelo cumprimento das mesmas. Temos para nós 

que o legislador cometeu um deslize a0 utilizar a expressão "ag6ncia de locaç& 

de ~ ~ - d ~ - ~ b ~ &  Acreditamos que melhor seria ter-se utilizado "empresa 

fornecedora de mão-de-obra", posto que na0 há que Se confundir as duas, eis que 

estas tem por objetivo colocar disposiçao das empresas tomadoras de serviço 

trabalhadores a ela vinculados empregaticiamente, enquanto que aquelas visam 



propiciar a contratação temporária ou definitiva de trabalhadores por parte de 

terceiros. 

A duração da jornada do Radialista é variável, dependendo do 

setor em que irá desenvolver suas atividades cotidianas (art. 18). Em ocorrendo 

acumulação de funções dentro do mesmo setor em que desenvolve suas 

atribuições, terá direito o Radialista a perceber um adicional (art. 13) que variará 

de 10% a 40% conforme O caso. 

Por último, enfatiza-se que é defeso (art. 14). por força do 

mesmo contrato de trabalho, desviar 0 Radialista para prestar serviços em 

diferentes çetores, dentre os mencionados no art. 4". 

2.2.9. Atletas Profissionais do Futebol: 

Nenhuma inova@o ou altera@o. OU quase nenhuma, foi 

trazida, no âmbito do contrato de trabalho do atleta profissional do futebol, pela 

~ e i  no . 8 . 672, de 06.07.1993. denominada entre nós de Lei Zico; Lei do Passe. 

Também "$0 restaram revogadas as normas pertinentes a0 contrato de trabalho 

desta categoria de profissionais, previstas na Lei no. 6.354, de 02.09.1976, quer 

seja expressa ou tacitamente. porquanto 0 contrato de trabalho do atleta 

profissional do futebol encontra-se submetido aos ditames desta. 

Leciona DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI, que: 

O contrato de trabalho do atleta profissional devera ser sempre 

por escrito e por Prazo determinado, nao podendo ser inferior 



a 3 (tr&s) meses ou superior a 36 (trinta e seis) meses (por altera@o 

imposta pela Lei ~ i c o .  .).84 

Com efeito, contrato de trabalho do jogador de futebol que 

na0 faz dessa prática sua atividade principal 6 do tipo de prazo determinado, 

calebrado com o clube ao qual pertence. Poftanto 6 da ess8ncia do ato que seja 

ele expresso. 

Este tipo de contrato de trabalho requer ainda outras 

formalidades, por exemplo, que seja levado a registro na entidade federal de 

administração do desporto (art. 22, Lei no 8.672, de 06.07.93), assim como não 

poderá ser celebrado por prazo inferior a três meses e superior a trinta e seis 

meses, exceto quando da realização do primeiro contrato, que poder6 ser firmado 

pelo prazo máximo de até quarenta e oito meses em se tratando de atleta em 

formaçáo, na0 profissional, vinculado a entidade de prática, na qual venha 

exercendo a mesma atividade por pelo menos durante vinte e quatro meses. 

No mais, inovou a Lei no. 8.672193 ao determinar que se 

apliqueni aos atletas profissionais deste ramo as normas gerais da Iegislaqão 

trabalhista e da seguridade social. Contudo, sendo o atleta profissional 

pertencente a categoria dos jogadores de futebol, evidencia-se por óbvio que à 

sua atividade náo se pode aplicar - muito embora a lei especial permita - as 

normas atinentes ao contrato de trabalho de prazo fixo, estampadas no Estatuto 

Consojjdado, mormente porque nao há que se misturar este tipo de contrato, que 

possui particularidades próprias, com aquelas hipóteses previstas no art. 443 do 

referido Estatuto. 

Domingos Shvio zainaghi, Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Tiabalho, p. 54. 





contrato, pois, segundo, entendemos que não 6 possível um Contrato de 

Trabalho com prazo muito longo, já que a Consolidação das Leis do 

Trabalho prevd como prazo máximo para os contratos a termo o período 

de 2 (dois) anos. E a CLT aqui incide por força da própria Lei n. 

9.615198, já que esta diz em seu artigo 28, § 1°, segundo o qual 

"aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da LegislaHo 

Trabalhista e de seguridade social, ressalvadas as peculiaridades 

expressas nesta Lei ou integralmente do respectivo contrato de 

traba~ho".'~ 

Conclui o autor que tal omissão do legislador, dizendo que o 

prazo máximo para a celebração do contrato a termo é de dois anos, enquanto a 

Lei n. 9.615198 permite a aplicação subsidiária da CLT, poderá gerar discussões 

judiciais, pois é fundamento do Direito do Trabalho que os contratos a termo não 

sejam de longo prazo. 

2.2.10.. Técnicos Estrangeiros: 

0 contrato de técnico estrangeiro, como modalidade de 

contrato de duração determinada, encontra-se regulamentado pelo Dec.-Lei no. 

691, de 18 de julho de 1969, que define como técnico estrangeiro os profissionais 

doiniciliados ou residentes no exterior, contratados para execução, no Brasil, de 

serviços especializados, em caráter provisório, com estipulação de salários em 

moeda estrangeira. Outro requisito exigido é que 0 candidato não possua visto de 

turistaa7, posto que nesta situação toma-se defeso a celebração do contrato de 

trabalho. 

86 Domingos Savio Zainaghi, op. cit., PP. 227-228. 
'' Lei no 6.81 5, de 19 de agosto de 1980: "AO estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de 
visto de tuhsta (. . .) 4 vedado o exerdcio de atividade remunerada". 



Saliente-se que, o fato de se permitir que o salário seja 

estabelecido em moeda estrangeira não significa que o tecnico o receberá na 

moeda fixada no contrato, mas apenas que deverá ser convertido para a moeda 

corrente no dia do pagamento. A intenção do legislador foi de evitar o 

achatamento dos vencimentos auferidos por tais pessoas, decorrentes de 

eventual desvalorização da moeda nacional. bem como facilitar a contratamo 

desse tipo de profissional. De outro modo, n8o fosse dessa forma, a contrataç8o 

desses técnicos, necessária face à carência de maode-obra especializada em 

alguns setores da atividade produtiva, se tornaria praticamente impossível. 

Entretanto, não se pode deixar de sublinhar que a 

provisoriedade a que se refere o Decreto-Lei retromencionado na0 está 

relacionada natureza do serviço a ser executado. Está sim, vinculada a 

permanência do técnico neste pais. 

AIBm da possibilidade de fixar sal8ri0~ em moeda estrangeira, 

esta modalidade de contrataçao possui outras diferenças quê merecem destaque 

por diferenciá-lo dos demais contratos de trabalho com duraeo certa, cumprindo- 

nos evidenciar o fato de nao se aplicar aos contratos desta natureza as normas 

dos arts. 451, 452 e 453, da CLT, bem como aquelas pertinentes ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço- 

Além do mais, não existe óbice quanto a prorrogá-lo por mais 

de uma vez, sendo perfeitamente permitida sua prorrogaia0 por quantas vezes se 

fizer newss&ria - mesmo dentro do lapso temporal mínimo previsto no art. 452, da 

CLT - e nem por isso transformar-se-á em contrato de prazo indefinido. Outra 







Todavia, não se pode negar que o trabalhador eventual em 

muito se identifica com o empregado, chegando, em ambas situações, estar 

presente o elemento subordinaçao. possível afirmar que a subordinaçgio ' 

existente no trabalho eventual possui grau relativo, pois esta voltada para o 

resultado do labor, enquanto que no caso do empregado, ela esta relacionada 

para a execuçilo do trabalho, para a energia humana, portanto, seu grau 6 

absoluto, contribuindo neste caso para a configuração e existbcia de contrato de 

trabalho. 

Para se compreender os elementos intrínsecos da rela~ao 

empregatícia, previstos no art. 3" da Consolida@o das Leis do Trabalho, e para 

certificar se a relaçao jurídica refere-se a contrato de emprego ou trabalho 

eventual, se faz necesshria a verificaç80 de outro parllmetro, que uma vez 

presente na rela~ao jurídica, ir6 distinguir 0 trabalho eventual do trabalho com 

vínculo empregaticio. 

Neste sentido, nossos tribunais e os doutrinadores tem 

entendido que o trabalhador foi contratado Para executar trabalho relacionado 

com a atividade fim da empresa. Tratando-se de contrato de trabalho, para que a 

re,aMo seja de trabalho eventual, a atividade exercida pelo trabalhador na0 pode 

estar inserida entre as atividades normais da empresa, como, por exemplo, 

ocorreria na contrataça0 de marceneiro Para reparar móveis em empresa cujo 

ramo de atividade d 0 financeiro. 

Eóstem, ainda, outros doutrinadores, que criticam o critéfio 

adotado pela doutrina e jurisprudencia. Dentre eles, destaca-se OCTAVIO 

,BUENO MAGANO, para quem o conceito deveria ser mais eIAstico, visto que 



nem sempre na empresa moderna é possível identificar se determinado serviço é 

essencial ou acidental, e citando O ordenamento argentino como marco a ser 

seguido, assim diz: 

É preciso, assim, reconhecer que a eventualidade não está 

necessariamente ligada a serviços estranhos A finalidade da empresa e 

buscar outro criterio para sua determinação. Criterio adequado parece 

ser o da lei Argentina, que, disciplinando especificamente o trabalho 

eventual, fala em serviços extraordinhrios previamente determinados ou 

exigências extraordinárias e transitórias da empresa.89 

A caracteriza@o do trabalho eventual tem sido atribuída 

conjugação de dois fatores: O primeiro, a a~sência do elemento continuidade na 

prestaçáo do serviço; e o segundo, que 0 serviço prestado não esteja inserido no 

rol das atividades normais da empresa. O trabalho prestado, ainda que num curto 

espaço de tempo, mas ligado às tarefas principais da empresa, não se configura 

como eventual. 

2.3.2. Empreitada 

O trabalho por empreitada assemelha-se ao contrato 

individual de trabalho, devido também ter como objeto a utilizaç8o da energia 

pessoal de uma das partes contraentes em favor da outra. 

0 s  critérios de avaliaçáo adotados pela doutrina e que 

possibilitam identificar as peculiaridades de cada um desses institutos podem ser 

resumidos nos seguintes: da forma de contm~msta~60 dos s e w s  prestados; da 

89 Octávio Bueno Magano, op. cit., pp. 148-1 49. 



finalidade visada do contrato; da condição do empregador; e do elemento 

subordinação. 

Quanto à forma de ~~ntraprestação dos serviços prestados, 

pode-se afirmar que esta o elemento que propicia a distin@o entre contrato de 

empreitada e contrato de trabalho, de modo que naquele se paga o resultado 

(obra feita), enquanto que na rela@o empregaticia se remunera o tempo 

despendido na execuçáo da atividade (a açao). 

O criterio vinculado ao objeto do contrato seria suficiente para 

demonstrar a disparidade dos institutos, uma vez que, na empreitada o objetivo 

que se almeja 6 a obra, ao passo que no contrato de trabalho o empregado se 

obriga a uma açao. 

Assim sendo, a distinção poderia basear-se na qualidade 

daquele que remunera o trabalho, ou seja, se se tratar de um empresário, estar$ 

caracterizado vínculo empregaticio e, portanto, O contrato de emprego. A 

empreitada somente se realizaria na hipótese de na0 Se tratar de empregador 

profissional. 

Esses critérios na0 parecem completos para estabelecer um 

distancíamento entre o contrato de empreitada e 0 contrato de trabalho, confome 

entendimento de alguns doutrinadores: 

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PINTO, entende que: 

O modo de retribui@o diferenciaria os dois contratos porque na 

empreitada o que se tem em conta, para remunerar o empreiteiro 6 o 

reçultad~ da obra, ao Passo que, Para remunerar o empregado 

considera-se o tempo em que esteve à disposi@o do empregador. isso 6 





empregados na execução do serviço, estando unicamente obrigado a entregar a 

obra para a qual foi contratado. Teoricamente, não cabe ao dono da obra dar 

ordens sobre como o trabalho deva ser realizado. 

Ainda, a fim de avaliar se a relação é trabalhista ou de 

empreitada, faz-se necessário analisar 0 nível de subordinação em cada caso 

especifico, pois, não raramente, o empregador se excede em suas deliberações, 

o que poderá, em determinados casos, atrair para si a subordinação absoluta, e, 

assim, dissimulando o contrato de emprego. 

2.3.3. Mandato 

. Similarmente ao que ocorre na empreitada, os critérios 

adotados pela doutrina para distinguir o mandato do contrato individual de 

trabalho, geram muita confusão. 

O primeiro critério utilizado refere-se a gratuidade, presunção 

inerente a este tipo de relação jurídica por força do parágrafo único do art. 1.290 

do Código Civil, ao passo que o contrato de trabalho e essencialmente oneroso. 

Porém, não existe nenhum impedimento quanto ao mandato ser oneroso, sendo 

que, atualmente, se prolifera a prática de se cobrar para representar, o que faz 

com que este parametro não seja válido O suficiente para diferenciá-lo do contrato 

de emprego. 







Em tese, tal regulamentação serviria para evitar abusos dos 

empregadores, no sentido de, em certas épocas do ano, utilizarem-se de 

trabalhadores eventuais, ou avulsos (...) para atender ao aumento de 

serviços, vindo, por diversas formas, a prejudicar os direitos dos . 
empregados. Todavia, a regulamentação do trabalho temporário tem 

como principal defeito estimular o trabalho por curtos perlodos, em 

oposição a um principio básico de Direito do Trabalho, que 8 o da 

continuidade da prestação de sei~iços.~' 

Pelo contrato firmado com o trabalhador, de acordo com 

DÉLIO MARANHAO~*, o fornecedor de m8o-da-obra coloca-o para prestar serviço 

a um cliente, mantendo o poder disciplinar, delegando O poder de comando ao 

favorecido das prestaç6es. O ato negocia1 celebrado entre a empresa de trabalho 

temporlria e a firma tomadora do serviço, relacionado a um mesmo trabalhador, 

nao poderá a empresa exceder a tr8s meses, salvo autorizaçilo expressa do 

Ministério do Trabalho e Previdência social (ad. 17). 

O trabalho temporáao deve ser objeto de declaraçilo 

expressa. NHo fosse a lei determinar a forma escrita (ad~ .  9O e 1 l0 da Lei no 

6.01gn4), para o contrato firmado entre a empresa fornecedora e o trabalhador e, 

entre aquela e o tomador de serviços, ainda assim haveria de se-10, pois, quando 

o legislador utilizou a expressa0 'acr6scimo extraordinlrio de serviço", pretendia 

que este fosse devidamente justificado, at6 porque 0 ordinário se presume e o 

que extraordinário deve ser provado. 

Além disto, não basta que 0 contrato seja escrito, 6 

necessario tamb6m que as partes atentem as outras formalidades exigidaS. 

especialmente quanto a constar no contrato firmado entre a empresa de trabalho 

temporário e a empresa tomadora dos serviços OS motivos que justificam a 

O' Pedm Paulo Teixeira Manus, op. cit., p. 73. 
'* Délio Maranhão, Instituiçaes de Direito do Trabalho, p. 261. 



contratação nestes moldes e a modalidade de remuneraçáo. Tais motivos devem 

estar sempre relacionados com as hipóteses previstas na lei (necessidade 

transitória de substituiçao de pessoal Ou acr6scimo extraordindrio de serviço), sob ' 

pena de descaracterização do instituto, 0 que propiciaria ao trabalhador o 

reconhecimento do vínculo empregaticio diretamente como o tomador do serviço, 

afigurando-se a mesma possibilidade se O contrato ultrapassar tres meses. 

Pbr estes fatores pode-se avaliar que o trabalho tempordrio 

não se enquadra na mesma espécie de contrato de trabalho na qual o de prau> 

determinado encontra-se inserido. Porém, existem Outros aspectos relacionados 

com o trabalho temporário que devem ser enfocados. 

O primeiro deles relaciona-se com a proibiçao, e neste caso a 

espbcie se assemelha ao contrato de trabalho a termo, de se contratar 

estrangeiro com visto provisório de perman6ncia no pais (art. 17). 

Um segundo fato 6 a proibiçiio de se inserir no contrato 

firmado com o trabalhador qualquer espbcie de clausula proibitiva de sua 

contrataHo pela empresa tomadora de serviço ao final de tres meses. 

Um outro aspecto refere-se aos direitos assegurados ao 

trabalhador temporário, inferiores aOS garantidos aos trabalhadores comuns e que 

sgo citados no 12, da mencionada lei, chamando a atença0 o caso da letra 

que ao prever a jornada diPria de oito horas, estaria, em tese, proibindo que 

aqueles que goram de jornada inferior, especial (bancário, telefonista =tCc.), 

celebrassem tal espécie de contrato de trabalho- Porém, na0 parece ter sido esta 

a intençgo do legislador. 



Da mesma forma, do art. 13 da Lei 6.019174, entende-se que, 

não se formando o vinculo empregaticio entre trabalhador e a empresa tomadora 

de seus préstimos, a esta não compete proceder a rescisão do contrato de 

trabalho, pois o poder disciplinar Permanece com a empresa de trabalho 

temporário, cabendo a esta a faculdade de rescindir 0 contrato de trabalho, uma 

vez que a empresa tomadora da mão-de-obra não 6 Parte no contrato de labor. 

Entretanto, não importa se a falta grave foi praticada perante a empresa cliente 

(tomadora de serviço) ou a empresa de trabalho tempor6ri0, em ambos os casos, 

consuma-se falta grave e o contrato poderá ser rescindido por justa causa. 

Assim sendo, o contrato de trabalho por prazo determinado 

configura-se, por suas características, como uma modalidade do contrato 

individual de trabalho, enquanto que 0 contrato de trabalho temporário refere-se a 

uma outra espécie de contrato de trabalho. com particularidades especificas, por 

exemplo, a geração de vinculo empregaticio com a empresa para a qual o 

trabalhador não irá prestar  servi^, ao Passo que no contrato de trabalho a termo 

o vínculo empregaticio se dá com a empresa que recebe o labor. 

2.3.6. Trabalhador Aut6nomo: 

Leciona PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS, que: 



Caracteriza-se o trabalhador aut6nomo por ser um prestador de serviços 

que nao tem o vinculo de subordinação que 8 essencial ao contrato de 

trabalho. Assim, não se pode falar em "empregado aut&nomon, pois há 

uma evidente contradição em tal expressão. O conceito de empregado ' 

envolve, obrigatoriamente, a idéia de dependhncia, de subordina@o 

hierárquica.93 

Exemplificando, prossegue dizendo que pode também ocorrer 

que um trabalhador autÔnom0 preste sennços a algu6m que seja empregador de 

outros prestadores de serviços, porém tal circunstancia n8o retira a autonomia 

com que o trabalhador lhe presta uma atividade. 0 trabalhador aut6nomo ajusta 

sewiços e preços, desenvolvendo sua tarefa sem subordinaçao a horhrio, 

fiscalizaçao do contratante, podendo. inclusive, contratar terceiros se lhe 

O trabalhador a~t6nOmO prescinde da figura do empregador para sua 

exiçtencia como profissional. Já ao empregado, 8 imprescindlvel a figura 

do empregador, sem o que deixa de existir a subordinaça~.~~ 

O ato negocial, aparentemente. com estas características se 

distinguiria do contrato de trabalho Por ausencia de subordinaç30, contudo, a 

subordinaç&) sempre existe e. assim sendo, 6 preciso que se avalie em tais 

casos se ele é relativa ou absoluta." 

O trabalhador autÔ~om0 6 aquele que realiza uma atividade 

econamica com habitualidade e por conta prbpria. Esta liberdade em exercer a 

atividade sem interferência de outros na0 6 irrestrita, devendo atender as 

recomendaç&s mínimas do mercado sobre 0 trabalho a Ser realizado, po&m na0 

há fixaçáo de normas e condutas quanto à execuçao do mesmo, sob pena da 

93 Pedm Paulo Teixeira Manus, Op. cit., P. 71. 
Ibid., p. 71. 

95 Ibid,, p. 71. 
% Pedro Paulo Teixeira Manus, OP. Cit., P. 71. 





Sabe-se que nos pactos laborais prevalece a indetemiinação de 

prazo, de forma que acaba por tornar-se exce@o à regra o contrato por prazo 

determinado, objeto deste estudo. 

2.4.1. Prevalência da Indeterminação do Prazo 

A predileção pelos contratos de duração indeterminada se 

justifica por várias razões, como enumera AMÉRICO PLA RODRIGUEZ: 

a) o contrato de duração ilimitada tem naturalmente maior tendbncia a 

durar. Como não se v6 sua terminação, se não há uma causa 

superveniente, o contrato Sê prolonga naturalmente. Por não estar 

predeterminada sua terminação, esta vai se dilatando no tempo. 

Geralmente dura mais; 

b) o contrato de duração determinada prescinde da indeniza@o por 

despedida se termina na circunstância prevista. Com efeito estipulado, 

entende-se que se extinguiu normalmente, e assim não é devido o 

pagamento de indenização por despedida, que se considera uma san@o 

para a rescisão unilateral e injustificada do contrato. 

c) paradoxalmente o contrato de duração determinada obriga mais ao 

trabalhador que o de duração indeterminada. Costuma-se entender que 

o prazo contratual obriga efetivamente a ambas as partes; assim, se 

qualquer delas o viola, incorre em responsabilidade. Ao contrário, no 

contrato indeterminado, a própria indefiniçáo do termo libera o 

trabalhador, que não pode ficar Preso Por toda vida e que tem, 

indubitavelmente, a liberdade de denunciá-lo a qualquer momento.97 

porém, o motivo maior para a preferência é a convicção, cada 

vez mais arraigada e generalizada, de que deve ser a dura@o real do trabalho e 

não a vontade das partes a determinante da extensão do contrato no tempo. 

97 Am&ico P I ~  Rodriguez, Princípios de Direito do Trabalho. p. 249. 







2.4.5. Rescisão antecipada por mútuo acordo 

O legislador coibiu qualquer tentativa por parte do 

empregador em burlar a lei. furtando-se ao Pagamento de indenizafles nos 

contratos em que estipulasse O direito reciproco de um dos contratantes, 

livremente, sem ônus de qualquer natureza Poder Por termo ao contrato antes do 

tempo máximo estipulado. conforme art. 481 da CLT: 

(...I aos contratos por prazo determinado, que contiverem cI6usula 

assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo 

ajustado, aplicam-se Caso seja exercido tal direito por qualquer das 

partes, os princípios que regem a rescisao dos contratos por prazo 

indeterminado. 

Se o contrato chega ao fim pelo simples transcurso do prazo, 

não há indeniza@O a Ser paga. Porém. se antes disto. O empregador pretender 

colocar o empregado para fora do estabelecimento inserindo cláusula contratua1 

que assegure tal conduta e exclua indenizafles. encontrará óbice intransponível 

na norma legal mencionada. 

2.4.6. Suspensão do contrato de prazo determinado 

0 contrato por prazo determinado, por suas características 

próprias ngo comportal em princípio, qualquer espécie de suspensão. 



De acordo com o § 2'' do art. 472 da CLT, o período de 

afastamento 6 computado pela contagem do prazo para tenina$io do ajuste, 

com exceção de acordos diferentes das partes contratantes. 

Assim sendo, a regra geral 6 a de extingo do pacto laborai 

na data de término originariamente prevista OU no momento em que se verificar a 

respectiva condi@o resolutiva, n8o compoitando nenhuma espkie da 

suspensão, salvo a eitistência de ressalva expressa das partes convenentes, no 

sentido de que o período de afastamento nao será computado na dura@o do 

contrato. 



3. O CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

DA LEI 9.601198. 

Como visto no capitulo anterior, 0 contrato de trabalho, como ato jurídico 

criador da relação de emprego. 6 sempre cmsensual e. de regra, sucessivo 

(serviço permanente) e continuo (por Prazo indeterminado). Há, contudo, em 

cardter excepcional, a figura jurídica do contrato de trabalho por tempo 

determinado, outrora disciplinado pelos arts. 443. 445, 451, 479 e 480 da 

ConsolidaçHo das Leis do Trabalho (CLT) e atualmente regido pela Lei no. 9.601 - 
publicada "0 D.0.U em 22.01.98 - I  que lhe dá nova disciplina jurídica, com o 

objetivo de procurar encontrar ~01uçJes jurídicas para O crónico problema do 

desemprego. Constitui nítido exemplo de fIexibiliza~a0. 

Trata-se de modalidade Contratua1 diversa daquela que estipula o contrato 

por prazo indeterminado. AIBm disso, 0 contrato de trabalho por prazo 

determinado "ao se confunde com 0 de trabalho temp0rdri0, regido pela Lei 

6.019174. 

Alguns juristas questionam a constitucionalidade da reduçao de direito 

trabalhista em f"n@o do carhter temporhrio do contrato de trabalho, como reza o 

ad. 2, 11 da Lei 9.601 (redugo Para 2% da aliquota da contribuiçiio para o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS). Se, por um lado, a redução da 

aliquota (de 8% para 0 contratado de acordo com o art- 443 da CLT para 2% para 

o contratado de acordo Com a Lei 9.601) pode ser justificável Se se entende que 

tenciona facilitar novas ~~ntrataçaes, Por outro, nem a Constituição nem a Lei 



8.306190 (que disciplina o FGTS) possibilita expressamente a redução em razão 

da forma contratual. 

AYm disto, a Lei 9.601 detemina que na0 sejam aplicados os seguintes 

artigos da CLT: art. 443, parágrafo 2' - Para aumentar a abrangência do contrato 

de trabalho por prazo deteminado, transformando a relação contratual de restrita 

(às hipóteses estabelecidas pela CLT) Para genbrica, para permitir a contratação 

de novos trabalhadores; art. 451- Para não caracterizá-lo como indeterminado 

quando prorrogado pela segunda vez; e arts- 479 e 480 - para determinar que, 

com a nova Lei, caberá aos trabalhadores e empregadores estabelecer, na 

conven@o ou acordo coletivo, a indeniza@o Para as hipóteses de rescisao 

antecipada. Aqui, a Lei 9.601 confere força legiferante as COnVenç6es ou acordos 

coletivos. 

Discute-se se aquela Lei feriria 0 principio da isonomia - basilar no Direito 

do Trabalho, sob o argumento de que na0 pode haver distineo entre 

trabalhadores em rara0 do prazo do contrato de trabalho. 

Em princípio, aponta-se a contrariedade a0 disposto no art. 50 da CF 

( " ~ ~ d ~ ~  iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza..."). sucede, 

contudo que na0 se fere tal princípio, pois na0 foi instituído regime de trabalho 

diverso para trabalhadores que desempenham funçóes idênticas. Não se prevê a 

substituição. 





Na contratação feita por tempo determinado com base na Lei no 9.601198 

o empregado deve ser registrado de imediato. A regra a ser aplicada B a do artigo 

29 da CLT, que determina que o empregador deve anotar a CTPS do empregado 

em 48 horas. 

O contrato de trabalho por tempo determinado será feito por escrito, pois o 

inciso li do artigo 4' e o § 2' do mesmo artigo mencionam que deverá haver o 

depósito do contrato no Ministério do Trabalho, ConseqUentemente para fazer o 

depósito, o contrato só poderá ser escrito. Nesse caso nao se aplicar6 o artigo 

443 da CLT, que permite a contrataça0 verbal. 

0 objetivo da contrata@o por escrito 6 evitar fraudes, tanto que a 

contrataça0 deverá ser anotada na CTPS do empregado, indicando que foi feita 

nos termos da Lei no 9.601198. 0 s  salmos dos contratados por tempo 

deteminado deverso ser iguais aos dos empregados contratados por tempo 

indeteminado que exerçam a mesma funÇao- 

A inobse~ância dos requisitos previstos na Lei no 9.601198 transforma 

automaticamente o contrato por tempo determinado em indeterminado, 

consequentemente terá todos OS direitos referentes a esta última modalidade de 

contratação. 

O contrato de trabalho por tempo determinado poderá ser feito no máximo 

por dois anos, o artigo 445 da CLT deve ser respeitado. Poders ser prorrogado 

mais de uma vez, sucessivamente na0 haverá necessidade de observação ao 

artigo 451 da CLT que proíbe a ~rorroga@o Por mais de uma vez. 0 s  

contratantes poderão prorrogar 0 mesmo contrato de trabalho por prazo 







cláusulas específicas em seus contratos assim como a empresa quer ser tratada 

na lei segundo o seu tamanho (micro, pequena, média ou grande). 

Nossa estrutura de proteçao que na0 admite essas desigualdades, gerou 

como subproduto o mercado i n f o ~ a l  de trabalho. S6 h& duas alternativas: 

contratar com todos OS encargos, na foflna da lei ou com encargo nenhum. Entre 

o tudo e o nada não existem tipos particulares de contrato, com tratamento e 

custo diferenciado. 

O moderno intervencionismo estatal busca reduzir o custo do trabalho, para 

estimular a gera@o de empregos e a competitividade, como se ve em muitas 

economias. 

Esse estimulo se da atraves da flexibilizaçao dos direitos dos empregados 

buscando wmpatibilizar a proteç80 com as necessidades de efici&ncia e 

competitividade da economia. Na0 podemos mais aferrar-nos estabilidade no 

emprego, as funções rígidas, aos salmos irreversíveis, 2i acumulaçao progressiva 

e permanente de conquistas. 

A flexibilizaçáo Se dh principalmente atrav6s da negocia@o entre 

empreshrios e sindicatos de trabalhadores. E 0 mais adequado instrumento de 

ajuste de todos os interesses. 

Com isso, o sindicato deixa de se Preocupar apenas com os que tem 

emprego e passa a zelar pelos desempregados, em verdadeira distribuição da 

proteção. 



Nesse cenário o contrato de trabalho por prazo determinado previsto na Lei 

no 9.601198 encontra enorme campo de aplicação e se afina com os rumos atuais 

do mercado de trabalho. 

Aliás, contrato a prazo náo 6 npvidade nenhuma. Existem A muito tempo na 

nossa legislaçao vários tipos: de experiência, de safras, de atividades transitórias 

etc. Jamais foi declarada sua inconstitucionalidade, apesar de assinados 

diretamente entre empregado e empregador, sem qualquer controle sindical. 

Ora, o contrato criado pela Lei no 9.601198 valoriza a negociaçao colma, 

pois depende de acordo da empresa Com 0 sindicato. sem a concordância deste 

não existe validade. 

A lei promove a livre negociação entre capital e trabalho, para criaçao de 

empregos. um convite a que se faça uma real co-gestao do mercado de 

trabalho; aos sindicatos cabe aproveitá-la. 

A modalidade de contrato por prazo determinado previsto na Lei no 

g.601/98 s6 pode ser utilizada para aumentar o quadro de funcionários, jamais 

para diminuí-10. 

A intençáo do legislador em reduzir 0s encargos sociais foi diminuir o custo 

do trabalho, permitindo a manutenpo de postos de trabalho ou a sua criação. O 

legislador parte do pressuposto de que pode aumentar 0 f7Úmer0 de trabalhadores 

empregados desde que diminua O custo do trabalho para O empregador. 

A redução dos encargos sociais em 50% não surtiu o efeito esperado, ou 

seja, a reduç3o do desemprego. faz mais de 4 anos que a Lei no 9.601198 foi 

e o desemprego continua a níveis desesperadores. 



Cabe ressaltar que a redução dos encargos sociais teve vigência apenas 

por 18 meses, desde a promulgaÇao da lei, ocorrida em 21 de janeiro de 1998 at6 

22 de julho de 1999 e a partir de entao a lei praticamente n8o surtiu efeitos com 

relação a redução do desemprego. 

Entendemos que os incentivos constante da Lei no 9.601198 no que diz 

respeito a redução das aliquotas das contribuições sociais foram por demais 

tímidos. 

NOS termos da Lei no 9.601198 a redução de encargos ficou da seguinte 

forma: 

Normal Nova Lei Redução 

Previdência Social 20,O% 20,0% - 

Acidente do trabalho 2,0% 1 ,O% 1 ,O% 

Sesi 13% 0,75% 0,75% 

Senai 1 ,O% 0,50% 0,50% 

Sebrae 0,6% 0,3% 0,3% 

I ncra 0,2% O,l% 0,1% 

salário-educação 2,5% 1,25% 125% 

FGTS 8.0% 2.0% 6.0% 

Total 35,80% 259% 

9,90%(média) 





Federal, que determina que todos $30 iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. 

permanecendo com a aliquota do FGTS na ordem de 8%, como previsto 

na Lei no 8.036190, não estaríamos retrocedendo nas conquistas sociais 

adquiridas ao longo do tempo. 

Com as alterações dos dispositivos legais jh mencionados a representaç80 

da redução dos encargos sociais ficaria da seguinte forma: 

Normal Nova Lei Redução 

Previdência Social 20,0% 1 O,O% 1 O,O% 

Acidente do trabalho 2,0% 1 ,O% 1 ,O% 

Sesi 1,5% 0,75% 0,75% 

Senai 

Sebrae 0,6% 0,3% 0,3% 

I ncra 0,2% O, 1 % 0,1% 

Salário-educação 2,5% 1,25% 1,25% 

Total 35,80% 21,9% 

13,90%(média) 

Constatamos atraves das altera~aes dos dispositivos legais já 

mencionados que a redueo dos encargos sociais foi da ordem de 13,90%, o que 

torna-se mais atrativo do ponto de vista econ6mico Para o desenvolvimento e 

aumento da industrial, comercial, agrícola etc, conseqüentemente 

o desemprego e não haverá reduçlo na arrecadaçlo das referidas 



contribuições sociais, uma vez que aumentando o número de empregos 

aumentará a base de cálculo para incidência dos encargos sociais. 

claro que o ideal a ser perseguido 6 o de pleno emprego com a 

totalidade dos direitos trabalhistas Para todos - 0 que Seria excelente do ponto de 

vista social, embora talvez na0 seja soluça0 duradoura do ponto de vista 

estritamente econamico. Não sendo isso possível, em virtude de circunstâncias 

diversas e adversas, parece ser socialmente preferível a possibilidade de 

emprego por prazo determinado do que a certeza do desemprego permanente. 

O novo contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei 9.601 

na0 pretende simplesmente reduzir direitos, mas apenas tratar de uma outra 

modalidade contratuai que torna possivel a criaçá0 de novos empregos. Deve-se 

admitir, pois, que referida Lei constitui novo mecanismo que pode servir para 

minorar o problema de desemprego no pais. Ainda que seus resultados venham a 

ser limitados, a medida 8 l0lJv8vel e vem atestar a importgncia crescente da 

flexjbjlização das normas trabalhistas- 

3.1. FUNDAMENTOS 

O contrato individual do trabalho regulamentado pelo Direito 

Romano com a finalidade de nomatizar a atividade produtiva que não se 

realizava por meio de relaçóes entre homens livres, na0 alcançou em sua 

plenitude I, desejo de livrar aqueles que prestavam labor do status de verdadeiros 

escravos. 



Assim sendo. em 1780, o Código Civil Franc6s. em seu parágrafo 

19, normatiza o contrato de trabalho por prazo determinado. 

NO Direito Phtrio o contrato de trabalho por prazo determinado, 

baseando-se no modelo Francês,-surgiu pela primeira vez em 1830, ao ser 

disciplinado o contrato de prestaçao de serviços, especiaimente o contrato por 

tempo determinado ou por empreitada. atravbs da Lei promulgada em 13 de 

setembro daquele ano. recepcionada neste contexto pela Lei no 108. de 11 de 

setembro de 1837. que deteminava que 0s locatários poderiam ajustar seus 

serviços pelos anos que bem Ihes parecessem. Idêntica liberdade de 

determina@o de prazo foi insefta no alt- 226 do Código Comercial de 1850 que, 

por sua vez, foi seguido pelo Decreto no 2.827. de 15 de março de 1879. 

Com o advento da Lei no 3.071, de l0 de janeiro de 1916 (código 

Civil dos Estados Unidos do Brasil). mais uma vez Se preocupou o legislador 

phtrio refletir o exemplo francês. quando assim redigiu: 

~ r t .  1220. A locação de serviços não se poderá convencionar por mais 

de quatro ano, embora 0 contrato tenha Por causa o pagamento de 

divida do locador, OU Se destine à execução de certa e determinada 

obra. Neste caso, decomidos quatro anos. dar-se-á por findo o contrato, 

ainda que n8o concluída a obra. 

Em decorrência de mudanças impostas no contrato de prazo 

indeterminado ao longo do tempo. tolhendo-lhe o traço pafticular que era a 

liberdade de rescisáo sem quakluer ônus para a parte (ativa) rescindente, pode- 

se dizer que o contrato de trabalho Por Prazo determinado, tido como primeiro 

instrumento de pr0teça0 ao trabalhador e quer como tal, prevalecia sobre o 

primeiro passou a perder sua primazia na medida em que a rescisao do contrato 



de prazo indeterminado passou a ser dificultada, com a obrigago de se pagar 

parte passiva na rescisão verbas denominadas rescisórias. 

Em decorréncia deste contexto, foi promulgada a Lei no 62, de 05 de 

junho de 1935, que disciplinou Para 0s empregados do ~0m6râi0 e da indústria, 

contratos sem prazo para termino do respectivo Contrato de labor o direito de 

receber indenizaM0 quando demitidos sem imputaÇa0 de falta grave. TambBm 

neste caso, se previu a estabilidade no emprego, chamada estabilidade decenal, 

considerando-se estável o empregado que completar dez anos de serviço efetivo 

no mesmo empregador. 

O contrato de trabalho por prazo indeterminado teve seu @ice com 

a institui~ao da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452, de 10 de 

maio de 1943) e, em especial, pela ediç8o do Decreto-Lei n0229, de 28 de 

fevereiro de 1967; que alterou inúmeras regras previstas no Estatuto Consolidado 

especialmente no tocante criaçao de novas condiçdes e requisitos de validade 

do contrato por prazo determinado, restringindo-o à hipóteses específicas, tais 

como: 

a) ~emiço cuja natureza ou transitoriedade pudesse verificar a 

predeterminaçãO do Prazo; b) atividades empresariais de carater 

temporário; c) contrato de experiencia; d) limite máximo de duraçSlo de 

dois 

Além disto, vinculando-se referidos pressupostos aos preceitos 

normativos contidos nos 451 e 453 da C-L-T., sua marginali~aça~, se 6 

assim que dizer, elevou-se ao mlximo- 

' 5 2' do art. 443 e art. 445 da CLT. 



E ineghvel que a modalidade de contrato de trabalho, objeto deste 

estudo, esteve a ponto de cair em desuso, face ao entendimento de que o tributo 

maior a ser considerado deveria ser a continuidade no emprego por prazo 

indeteminado, entretanto, referido instrumento voltou a ganhar importância com o 

agravamento da crise de desemprègo que assola 0 pais, de tal forma que o 

Governo Federal enviou ao Congresso Nacional O Projeto de Lei no 93/96, onda 

encontram-se inseridas inúmeras modificaçdes destinadas a facilitar a coloca~ao 

no mercado de novos postos de trabalho, demonstrando a preocupaçao do 

Estado para a garantia de empregado, deixando em segundo plano a garantia de 

permanência no emprego- 

O contrato de trabalho por prazo determinado nao se confunde com 

outras modalidades, destinadas a formalizar 0 vínculo empregaticio. 

Configura-se, porbm, a mesma modalidade. tratando-se de mera 

preferência quanto a denominaçao 0 contrato a Prazo fixo OU simplesmente 

contrato a prazo. 

O de prazo com dura@o certa ou com prazo deteminado 6 

aquele em que as pafles contratantes, explícita ou implicitamente, limitam sua 



duração, predeterminando seu fim, podendo acontecer pela fixação de uma data 

certa ou pela ocorrência de um acontecimento previsível, cuja data n8o se pode 

conhecer de antemão. 

A respeito, se pronuncia OCTAVIO BUENO MAGANO: 

O contrato de prazo deteminado A a modalidade do contrato individual 

de trabalho, cujo termo final se fixa em conformidade com acontecimento 

futuro e certo e cuja configuração na0 fica na dependência exclusiva da 

vontade de uma das partes. Essa definição, baseada na de Paul Durand, 

A adotada por duas razbes principais: primeiro, porque caracteriza o 

contrato em tela não como especie, Sena0 como modalidade do contrato 

individual do trabalho: segundo, porque é suficientemente ampla para 

abranger as múltiplas feiçbes que pode O mesmo contrato assumir no 

direito positi~~.'OO 

3.4. NATUREZA JURÍDICA 

Para alguns doutrinadores, O contrato de trabalho com duraçao 

certa por çer este espécie do (contrato individual de trabalho de prazo 

indefinido), 6 contratuai. Todavia, esta teoria não Prevaleça em nossos dias, 

sendo considerada que a rela@o empregado e empregador, embora seja 

contratual, sofre forte inte~ençao do Estado que, ao ditar leis trabalhistas 

aplicbveis automaticamente aos contratos de trabalho, iniba a autonomia da 

vontade das partes. 

sustenta MAGANO, com 0 que concordamos integralmente, 

pertencer O contrato de trabalho de prazo determinado à categoria dos 

loo Octávio Bueno Magano. op- cfi., P. 9. 



accidentalia negotii, não se tratando, portanto, de contrato especial, mas de uma 

modalidade de contrato de trabalho assinalada pelo fator tempo. 

(...) melhor se compreende a caracterização do contrato a prazo como 

modalidade individual do trabalho e n8o como contrato especial, 

atentando-se para..o fato de que este, pela sua índole e escopo, compóe- 

se de regras necessariamente divergentes das que disciplinam os 

contratos comuns, como é o caso do marítimo, do trabalho de menores, 

do trabalho de professores. No contrato especial prepondera claramente, 

sobre os interesses individuais das partes, o interesse público 

exteriorizado na exigencia ou de maior segurança, ou de maior prot-o 

ou de incentivo à obtenção de um determinado resultado. Já com o 

contrato a prazo o que se tem é a atuação de regras comuns, 

as mesmas aplicáveis ao contrato de prazo 

indefinido.lO' 

Por isto afirma-se que o contrato de trabalho com duração certa 

constitui modalidade do contrato de trabalho, sendo esta sua natureza jurídica. 

A natureza do contrato por prazo f»to praticamente nao se diferencia 

daquela fixada pela doutrina para 0 contrato de Prau> indeterminado, exceçgo 

feita ao elemento "continuidade da prestaÇa0 dos seiviços" por ser este intrínseco 

prestações sucessivas. 

'O' Octavio Bueno Magano, Op. cit., pp. 9-10. 





como dimensao do infinito. Por isso, independentemente da dura@o 

a que seja subordinado, sabe-se que algum dia se extinguira.'" 

São vários os casos em que, por manifestação unilateral, bilateral ou 

por força maior, não é possível manter a relaçao nos termos em que foi planejada. 

Nesses casos teremos o fim do contrato antecipado por provocaçao de uma das 

partes ou por advento de circunstância que torne impossível a continuidade do 

mesmo. 

Assim, sendo, conclui-se que a vontade das partes nao 6 infinita, e 

que o contrato de trabalho não 6 celebrado Para sempre. E isto ocorre com maior 

propriedade na modalidade de contrato a terI'Tl0, uma vez que o dia de seu 

encerramento já é conhecido com antecedência, seja através de data 

programada, seja em decorrencia de Um evento futuro previsível. 

Em razão dessa Certeza de mssaçao de contrato de trabalho por 

prazo determinado que O Direito do Trabalho ocupa-se das formas pela qual ela 

pode operar-se, e também dos efeitos que cada uma delas gerará para a parte 

que deu musa ao rompimento do vínculo jurídico. 

Por outro lado, a Cessaçao de trabalho por prazo determinado em 

decorrência de ato unilateral de vontade, seja ele provocado pelo empregado ou 

pelo empregador, produz conseqwncias Jurídicas de natureza indenizatbria 

parte passiva. 

1" ~~~k ~~~~~t~ Rodngues Pinto. Curso de Direito Individual do Tnbalho, p. 485 





A lei 2,959, de 17 de novembro de 1956, prescreve indenização para 

0s casos de contratos de obra certa que são rescindidos em virtude do término da 

obra. Neste caso, sendo o empregado na0 optante e tendo trabalhado na obra por 

mais de doze meses, determina a referida lei que o mesmo fará jus a indenização 

por tempo de serviço na forma do art. 478 da CLT, com redu@o de 30% (trinta 

por cento). Oportuno lembrar que não mais se aplica, atualmente, aquele preceito 

normativo, devido ao regime único do FGTS adotado pela Carta Magna, uma vez 

que referido preceito, sob nosso entendimento, foi revogado pelo inciso 111 do art. 

7 O  da Carta Maior. 

3.7. EFEITOS DA EXTINÇAO ANTECIPADA SEM MOTIVO JUSTO 

De acordo com os arts. 479 e 480 da CLT, a cessação motivada do 

contrato de trabalho a termo, quer sela Por parte do empregador, quer seja por 

rnanifesta@o do empregado, produz efeito indenizatório. uma vez que aquele que 

der causa ao rompimento do vínculo arcará com 0 Ô ~ U S  de indenizar a outra 

parte. 

Havendo ruptura da relação jurídica Por ato do empregador e não 

tendo o trabalhador contribuído Para a mesma. prescreve O primeiro dispositivo 

legal acima mencionado que 0 mesmo será obrigado a Pagar a0 empregado, a 

titulo de indeniza@o a metade a que faria jus se o contrato fosse levado até o 

termo final previsto, Sem prejuízo do levantamento dos depósitos realizados na 



conta vinculada do GFTS, acrescidos de correçgo monetAria e juros, assim como 

da multa de 40% (art. 14, do Decr. No 99.684190). 

Neste sentido, esclarece VALENTIM CARRION: 

A indenização devida pelo despedimento antecipado 6 considerada pela 

doutrina tal como 6 a fixação legal antecipada das perdas e danm pela 
vioiaç60 do pactuado, e n3o se cumula com o aviso previ0 (...). O regime 

do FGTS concede direito ao saldo da conta vinculada, mas o acr6scimo 

d e  percentual não 6 devido na extinçâo natural do contrato.'0s 

Assim sendo, o contrato de trabalho a termo pode-se findar por ato 

de vontade do trabalhador, porém 0 mesmo ficará sujeito a indenizar o 

empregador, conforme art. 480 do Estatuto Consolidado. 

Assevera JOSE AUGUSTO RODRIGUES PINTO: "A indenizag~o 6 

exigí"e/, pois, sob o manto da pmsunçao rektiva de inexistdncia do dano 

>t 106 foqando ao empregador o &nus de elidi-a . 

Neste caso, o empregador deverá comprovar que teve preju;zos em 

decorr&cia do rompimento do vínculo por parte do empregado. 

Além da comprovaçao de prejuizo. deve-se verificar o motivo pelo 

qual o empregado extinguiu O contrato. 

Uma vez comprovado que a atitude do empregado, além de romper 

o vínuilo, trouxe para O empregador alguma esphcie de prejuízo, aquele compete 

indenizar este, porém tal indenizaçao na0 pode ser superior àquela que o 

empregado teria direito se a rescisao imotivada fosse provocada pelo 

- 
I M  Valentjm Camon, Comeflt&rios h ConsolMa~lo das Leis do T~br lho,  p. 362. 
108 J O S ~  Rodrigues Pinto, Curso de Direito Individual do Trabalho, p. 489 





rompimento antecipado do vínculo (Sem justa Causa) por ato do empregador. Fará 

jus o empregado a percepção da indenização nos moldes firmados no item 

anterior. 

Ressalta-se que não se refere a simples pedido de demjssgo, por 

tratar-se de um ato complexo. Uma vez que ao empregado a lei assegura o direito 

de rescindir o contrato quando O empregador incorrer em uma ou mais das 

hipóteses previstas no art. 483 da CLTl porém. deverá ingressar com uma ação 

para que o Poder Judiciário reconheça 0 justo motivo. 

Neste sentido, OCTAVIO BUENO MAGANO, diz: 

Note-se que a deliberaflo de 0 rescindir 6 do empregado, cumprindo ao 

juiz do trabalho reconhecer apenas 0 justo motivo para a rescisão e 

impor as sanções cabiveis.lo7 

Sendo comprovado e reconhecido 0 motivo COmO justo. determinará 

o Poder Judiciário que o empregador Pague ao empregado a indenizaçáo prevista 

em lei. 

NOS contratos individuais de trabalho. tanto os classificados por 

prazo indefinido corno por prazo definido encontram-se sujeitos aos efeitos de 

acontecimento inevitável e imprevisível que Possa acarretar a extinçáo do mesmo . 
. ou seja, po&ráo findar-se por força maior (art. 501, da CLT). 

1 07 Octavio Bueno Magano, op. cit., p. 331 



Porém, para que se aplique as restrições previstas no Capítulo Vil, 

da CLT, faz-se necesshrio que o ato configurado como força maior seja grave o 

suficiente para afetar a situaçgo econdmica e financeira da empresa. AS 

manifestaçbes mais aparentes de força maior SBO os terremotos, guerras, 

inundações, dentre 0utf"OS. 

Confirmando tal entendimento, OCTAVIO BUENO MAGANO, d i ~  

que "normalmente, a ocorrência de força maior libera o devedor de suas 

11 108 obrigações . 

No Direito Comum Pgtrio, normalmente, o advento de força maior, 

como 6 considerado o ato imprevisivel e inevitável, livra aquele que sofreu suas 

conseqüências de saldar suas obrigações. 

Todavia, no rompimento do contrato individual de trabalho, na0 6 

conferido ao devedor a liberaqão do cumprimento das obrigações, mas somente 

que elas sejam reduzidas i3 metade, Como previsto no preceito acima 

mencionado. 

NO contrato de trabalho a termo nao 6 diferente, uma vez que o 

inciço 111 do art. 502 da CLT, preve que, em se tratando de contrato por prazo 

determinado, a indenizaflo prevista no a& 479 do mesmo Estatuto, será 

igualmente reduzida a metade- 

Disposltwos Legais: 

LEI No 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998 

Diçpde sobre 0 contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras 

providéncias. 

108 Octavio Bueno Magano, op. cite, P. 325. 



O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

~ r t .  l0 As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderao 

instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 

443 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente 

das condições estabelecidas em seu § 2O, em qualquer atividade 

desenvolvida pela "empresa ou estabelecimento, para admissbs que 

representem acréscimo no nomero de empregados. 

g 10 AS partes estabelecerao, na convenção ou acordo coletivo referido 

neste artigo: 

I - a indenizaçáo para as hipoteses de rescisdo antecipada do contrato 

de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, 

na0 se aplicando o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT; 

11 - as multas pelo descumprimento de suas cláusulas. 

g 20 N ~ O  se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o 

disposto no art. 451 da CLT. 

5 3O (VETADO) 

40 são garantidas as estabilidades provis6rias da gestante; do 

dirigente sindical, ainda que suplente; do empregado eleito para cargo de 

dire@o de comissões internas de prevenção de acidentes; do 

acidentado, nos termos do art. 118 da Lei no 8.213, de 24 de 

julho de 1991, durante a vigencia do contrato por prazo determinado, que 

não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes. 

~ r t .  20 Para os contratos previstos no artigo anterior, são reduzidas, por 

dezoito meses, a contar da data de publicaHo desta Lei: 

I - a cinquenta por cento de seu valor vigente em l0 de janeiro de 1996, 

as aliquotas das contribuições sociais destinadas ao Serviço Social da 

lndÚçwa - SESI, Serviço Social do Com6rcio - SESC, Serviço Social do 

Transporte - SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Serviço Brasileiro de 

Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e Instituto Nacional de 

colonização e Reforma Agrana - INCRA, bem como ao salário educaçao 

e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho; 

11 - para dois por ~ent0, a alfquota da contribuiç80 para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei no 8.036, de 11 

de maio de 1990. 



Parhgrafo único. As partes estabelecerao, na convenção ou acordo 

coletivo, obrigaçao de o empregador efetuar, sem prejuízo do disposto 
no inciso II deste artigo, depósitos mensais vinculados, a favor do 

empregado, em estabelecimento bancário, com periodicidade , 

determinada de saque. 

~ r t .  3O O número de empregados contratados nos termos do art. l0 desta 

Lei observará o limite estabelecido no instrumento decorrente da 

negociação wletiva, nao podendo ultrapassar os seguintes percentuais, 

que serão aplicados cumulativamente: 

I - cinquenta por cento do número de trabalhadores, para a parcela 

inferior a cinquenta empregados; 

11 - trinta e cinco por cento do número de trabalhadores, para a parcela 

entre cinquenta e cento e noventa e nove empregados; e 

111 - vinte por cento do número de trabalhadores, para a parcela acima de 

duzentos empregados. 

Parhgrafo único. As parcelas referidas nos incisos deste artigo seao 

calculadas sobre a media aritmética mensal do número de empregados 

contratados por prazo indeterminado do estabelecimento, nos seis 

meçes imediatamente anteriores ao da data de publicação desta Lei. 

~ r t .  4O As reduçUes previstas no ar[. 2' serao asseguradas desde que, no 

momento da contrata@o: 

1 o empregador esteja adimplente junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

11 - o contrato de trabalho por Prazo determinado e a relação mencionada 

no 5 30 deste artigo tenham sido depositados no Ministhrio do Trabalho. 

5 10 AS reduçbes referidas neste artigo subsistirao enquanto: 

I - o quadro de empregados e a respectiva folha salarial, da empresa ou 

forem superiores às respectivas medias mensais dos 

seis meses imediatamente anteriores ao da data de publicaçao desta 

Lei; e 

11 - o número de empregados contratados por prazo indeterminado for, 

no mlnimo, igual à média referida no parágrafo único do art. 30. 

§ 20 O MinistBrio do Trabalho tomar6 disponiveis ao INSS e ao Agente 

Operador do FGTS as informa@es constantes da convença0 ou acordo 

coletivo de que trata O art. 1' e do contrato de trabalho depositado, 



necessárias ao controle do recolhimento das contribuições mencionadas, 

respectivamente, nos incisos I e II do art. 2O desta Lei. 

§ 30 O empregador deverá afixar, no quadro de avisos da empresa, 

cópias do instrumento normativo mencionado no art. l0 e da rela@o dos 

contratados, que conterá, dentre outras informaçães, o nome do 

empregado, numero da Carteira de Trabalho e Previdência Social, o 

número de inscrição do trabalhador no Programa de Integraçao Social - 
pIS e as datas de inlcio e de t6rmino do contrato por prazo determinado. 

§ 40 O Ministro do Trabalho disporá sobre as variáveis a serem 

consideradas e a metodologia de cálculo das médias aritméticas 

mensais de que trata o § 1" deste artigo. 

~ r t .  50 AS empresas que, a partir da data de publicaçao desta Lei, 

aumentarem seu quadro de pessoal em relago à média mensal do 

número de empregos no período de referencia mencionado no artigo 

anterior terão preferencia na obtenção de recursos no âmbito dos 

programas executados Pelos estabelecimentos federais de credito, 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economjco 

e Social - BNDES. 

(.-.I 

~ r t .  70 O descumprimento, pelo empregador, do disposto nos arts. 30 e 

40 desta Lei sujeita-o a multa de quinhentas Unidades Fiscais de 

Refer&ncia - UFIR, por trabalhador contratado nos moldes do art. 10, que 

se constituirá receita adicional do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 
FAT, de que trata a Lei no 7.998, de I 1  de janeiro de 1990. 

~ r t .  8" O Poder Executivo ~gulamentará esta Lei no prazo de trinta dias, 

contado a partir da data de sua publicação. 

AH. g0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o. 

~ r t .  10. Revogam-= as disposições em contrário. 

Bras[lia, 21 de janeiro de 1998; 177' da Independencia e 1100 da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. 

A Lei foi em 04 de fevereiro de 1998, atravbs do 

O 2 490198, publicado no Diario Oficial da Unia0 de 05 de fevereiro de Decreto n . - 



O Ministério do Trabalho, através da Portaria no 207, de 31 de marp  

de I gg8 (Diário Oficial da Uniao de 1 de abril de 1998) baixou instru- sobre a 

forma de cálculo das médias previstas nos arts. 3' e 4' da Lei no 9.601, de 21 de 

janeiro de 1998, e estabelece procedimentos relativos ao depbsito do referido 

contrato e sua fiscalização. 



4. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NO DIREITO 

Diante da crescente problemdtica, onde 0s atores sociais buscam soluçóes 

para 0s novos ciclos evolutivos, verificou-se na expenencia de outros países, as 

vantagens da utilizaçilo de varias modalidades de contrato de trabalho mais 

maleáveis e menos onerosas. 

Com efeito, a celebração de vhrios tipos contratuais a prazo determinado 

tem constituído ideia dominante, que, sob certas condiçbs, este tipo de contrato 

pode servir de instrumento de fomento ao emprego, devendo proporcionar o 

ajuste de condiçdes de trabalho AS novas tendências, expandindo, assim, a tese 

da modernização do Direito do Trabalho. 

~~~~estionavelmente, a tendência intWI3acional e a da partilha do trabalho 

disponível, atrav6s da reduçao da jornada e da precarizaçao do emprego, com os 

contratos atípicos, a tempo parcial e a Prazo deteminado. A m~ltipl icaç8~ de 

contratos atipicos gera mais ocu~aç~es,  embora precárias, porque reduz o custo 

da mão-de-obra. 

pa, enfrentar a nova situaçao, na Europa e nos Estados Unidos surgiram 

alternativas como novas f0mias de contratar, descontratar, remunerar, e a adoça0 

de mecanismos facilitadores de ajustes rápidos e descentralizados. 



Em todos os paises afetados pelo desemprego, os governos e as 

entidades sindicais procuram desenvolver novos sistemas de trabalho, com 

regulamentação mais livre da jornada. 

A Espanha, desde 1976 vem editando leis reguladoras de contratos 

temporários para fomento de emprego. 

Portugal, com o mesmo intuito, criou novas formas negociais, como a 

contrataça0 de trabalhadores à Procura de primeiro emprego ou de 

desempregados de longa duração, albm de outras situaçdes previstas em 

legislação especial de política de emprego. 

Após esta visáo geral, nos ateremos pesquisa do contrato por prazo 

determinado nos paises do Mercosul. 

4.1. ARGENTINA 

Na Argentina, foram criadas quatro flovas figuras, o contrato como 

medida para o fomento do emprego, Para o lançamento de Uma nova atividade, 

para a prdtica aos jovens e O para 0 trabalho-forma~ão, todas mediante 

manifesta@o em negociações ~0letivas e com redu@o dos encargos sociais. 

Estabelece o ait. 90 da Lei do Contrato de Trabalho da Argentina 

que o pacto laboral será entendido Como celebrado Por tempo indeterminado 

salvo quand,;, o seu término resultar das seguintes circunstâncias; a) quando se 

modalidades das tarefas OU da atividade, razoavelmente apreciadas, o 



justifiquem. Verifica-se dai que o contrato de prazo determinado deve ser 

celebrado sempre por escrito. 

4.2. PARAGUAI 

A regra geral do contrato por prazo indeterrninado deriva do último 

parágrafo do ait. 50 de seu Código Laboral. havendo ~revisao para O contrato por 

prazo determinado: 

LOS contratos a plazo @O O para obra deteminada tienen cartiter de 

excepcibn, y sblo pueden celti?brarse en 10s casos en que as\ /o exija /a 

naturaleza accidental o temporal de1 sefficio que se va prestar o de /a 

obra que se ha de e j d a ~  

Desta forma, também dispae 0 segundo parhgrafo do art. 49 do 

Código Laboral: "A falta de plazo expreso, Se entended por dumción De/ contmto 

de frabajo Ia esblecida por Ia cosfumbre o por tiempo indefinido". 

O mesmo critério é verificado no art. 50, ao estabelecer em seu 

primeiro parágrafo que: 

Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean 

permanentes o continuas en Ia empresa, se consideradn como 

por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese t6mino de 

duracidn, si a1 vencimiento de dich0~ contratos subsiste Ia causa que /es 

djo ongen o Ia materia de1 trabajo para Ia prestacibn de sewicios /a 

e,ecucj&j de obras iguales o análogas. 

A regra geral prevê a existência de um período de experiência na 
.I 

etapa inicial do contrato, que ser& de: a) trinta dias para 0 trabalhador de serviço 

dom&stico e trabalhadores qualificados; b) sessenta dias para trabalhadores 



qualificados eu para aprendizes; c) tratando-se de trabalhadores tbcnicos 

altamente especializados, as partes poderão acordar um período distinto do 

anterior conforme as circunstâncias da contrataçtio. O período de experiencia (ou .' 

de prova) ocorre só uma vez. Não se admite este tipo de contrato entre 0s 

mesmos contratantes ou para a mesma classe de trabalho. 

Durante este período, que sed remunerado, quaisquer das partes 

poderao rescindir o contrato de trabalho sem nenhum tipo de ConseqMncias 

indenizatórias, sendo as demais disposições regidas pelo Código (art. 60).Io9 

4.3. URUGUAI 

NO direito uruguaio nao existe previsão normativa que 

particulamente aluda as modalidades de contrataça0 laboral quanto a sua 

duração. 

A doutrina e a jurisprud8ncia1 COm base na aplicaçao do principio 

protetor e de continuidade, entendem que deve presumir-se a indeterminaçgo do 

prazo. 

Assim, a regra geral 6 O contrato de dura@o indeterminada, isto 6, a 

permanência que se baseia na estabilidade da relaçao laboral. 

Também, se no Começo do contrato na0 Se disse nada, se considera 

que se trata de uma reiaça0 por tempo indeterminado, isto 6, Se ná0 for acordado 

expressamente se entende que o contrato será sem Prazo pactuado de temino. 

109 ~ ~ b ~ ~ t ~  Mansuetj, Dereeho De1 Trabajo em e1 Memmur, P. 208. (Trad. do autor) 



Embora n8o haja norma que regulamente este tipo de contratol a 

doutrina e jurisprudência, excepcionam modalidades de contrataçáo por prazo 

determinado. 

A existência de um prazo determinado na contrataçáo laboral que 

condicione temporalmente sua existência deve pactuar-se de maneira expressa e 

por escrito em oportunidade do inicio da rela@o. Provada a exist6ncia da reja90 

laboral, presume-se a existência de um contrato de prazo indeterminado, salvo 

prova em ~ontrário.''~ 

Finalizando, a contratação a prazo determinado - muito embora 

exceção à regra geral da indeteminaçáo do Prazo - 6 uma tendbcia mundial, 

notadamente como forma de fomento à geração de  OVOS postos de trabalho, 

sofrendo sensíveis modificaç6es no campo do direito comparado com vistas g se 

adequar a esta nova realidade, como e 0 caso do Uruguai, onde ainda não h6 

regulamentaçgo para este tipo de contrato. 

110 Roberto Mansueti, Derecho De1 Tfabajo em e1 Memosuf', p. 212 (traduçao do autor). 



Inicialmente, este trabalho apresentou algumas noçóes sobre Direitos 

Fundamentais e Direito do Trabalho, uma vez que nossa atual Constituiçao teve o 

cuidado de abarcar em suas nomias 0 pnncipi0 da dignidade humana, que pode, 

tranqüilamente, ser aplicado ao Direito do Trabalho, no tocante As relações entre 

empregado e empregador. 

Com o desenvohnment~ tecnológico e a busca incansável por lucros, além 

da questão econômica e social bastante complicada, especialmente nos olmos 

tempos, em que as empresas se utilizam ao máximo dos beneficios dos 

equipamentos de última geração, substituindo maodeobra humana por 

máquinas e equipamentos, com objetivo de redução de custos e encargos, mais 

do que nunca se faz necessário rever nossa a t ~ a l  LegislaçClo Trabalhista, a fim de 

adequá-la a esses novos tempos. 

A sociedade vem evoluindo desde seus primordios, bem como suas 

relações trabalhistasl buscando garantir seus Direitos Fundamentais e Humanos. 

E, por estar em constante evoluç~o. torna-se difícil conceituar Direitos 

Fundamentais, uma vez que eles são construidos historicamente, não se detendo 

a uma só realidade. Além disso, sã0 direitos que precisam estar na consciência 

dos cidadaos, que precisam reciprocamente reconhecer uns aos outros, em da& 



momento histórico, se qujserem que o diieifo por eles produzidos seja legítimo, OU 

seja, democw8fic0. " ' 
Não há como se falar em Direitos Fundamentais ou Direitos Humanos sem 

pensar na diminuigo da pobreza e da melhor distr ibui~o de renda. Dai um dos 

papéis do Direito do Trabalho; cooperar para a valorizaçZio do ser humano, 

cuidando para que seus direitos bhsicos na0 sejam violados no meio trabalhista, 

pois, o trabalho justo, que respeita OS princípios c o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~  de dignidade da 

pessoa humana, ainda 6 a melhor forma de diminuir a pobreza e resgatar a 

dignidade, daqueles que vivem à margem da sociedade. 

Dai a necessidade de Se pensar em flexibilizar o contrato de trabalho, 

dando condições, tanto a empregado, quanto a empregador, de se manterem em 

condiçdes que estejam mais prbximas de atender 98 necessidades de ambos, e 

talvez uma possível salda para as conseqüencias da globalizaçao que 

vivenciamos hoje. 

Desta forma, o enfoque deste trabalho foi 0 estudo do contrato de trabalho 

por prazo deteminado previsto na Lei 9.601/98, com0 objetivo de dar a nossa 

contribuiçao para o direito do trabalho no que tange ao problema do desemprego, 

causado pelas mudanças na economia mundial, avanço tecnol6gico e automaHo 

no processo produtivo. 

Refletimos tambbm neste estudo a respeito do custo elevado dos encargos 

sociais fator que vem contribuindo muito Para 0 reflexo da falta de interesse de 





princípio basilar do Direito do Trabalho, 0 princfpio da proteçao ao hipossufi~ient~, 

de modo a proteger os operários como um todo. 

Com a flexibilização se pretende ajustar as normas juridicas existentes e as 

normas a serem criadas com a realidade econõmica vigente em um deteminado 

país, de modo a contribuir para solucionar 0s problemas no Direito do Trabalho, 

advindos de tal conjuntura. 

Vincula-se as questões do desemprego, novos processos de administraçao 

da produção, dentre outros, pelas quais a empresa ajusta sua produção, mão-de- 

obra e condições de trabalho às flutuações do sistema econdmico. 

Os fundamentos de alguns direitos trabalhistas se colocam acima da 

vontade negocia1 dos trabalhadores e dos sindicatos. 

0 trabalhador. somente poderia renunciar O direito que tem em vista o seu 

interesse individual. Diferentemente ocorre quando 0 interesse 6 coletivo, 

amparado pela sociedade, pois Se torna de carhter imperativo, sendo, portanto, 

irrenunciávei. 

IV - sabido que a flexibiliza@o dos direitos trabalhistas, sozinha, na0 cria 

empregos e, muito menos, bons empregos- Esses dependem de vhrios fatores, 

sobretudo de pesados investimentos nos setores público e privado. 

porém, isto n8o Ocorre, vemos, a cada dia que passa, inúmeras 

novas formas de trabalho surgindo, se adaptando as necessidades da sociedade, 

e de acordo também com as condições dos trabalhadores que se dispóem a 

executá-los, especialmente em nosso País, cujo Povo tem Uma criatividade ímpar, 



quase ilimitada. a qual, no entanto. infelizmente. pr0~6m da necessidade de 

sobrevivência. 

O Brasil apresenta um setor terciário inchado. com um contingente superior 

ao que se deveria esperar, formado por trabalhadores de pems variados, que tdm 

em comum a dificuldade de inserção no mercado como empregados. Inclusive 

com alguns não tão jovens, mas com necessidade de continuar trabalhando em 

virtude de um sistema previdencidrio incapaz de propiciar uma vida com o mínimo 

de conforto e dignidade. 

Como se vê, t ~ o  distante da maturidade em materia de justiça social 

quanto da no@o de justiça distributiva, essencial ao Direito do Trabalho, nosso 

Pais revela-se ainda muito desajustado à nova realidade. 

V - Sabe-se que, o surgimento de novos empregos - diretamente ligado a 

fatores econômjcos - não irá depender de uma legislaçao trabalhista ou de 

qualquer outra. Obviamente. na0 se criam empregos Por leis ou por decretos. 

Todavia, em busca de S O I U Ç ~ ~ ~  que poderao amenizar os efeitos da 

presente crise atrav6s de medidas próprias de sua brea específica, a 

trabalhista deve apresentar a Sua parcela de contribuiçao, tornando-se mais 

flexível, tendo em vista que, embora as expectativas da flexibilizaç~o "ao se 

tenham cumprido integralmente, OS problemas sociais seriam mais graves na sua 

falta. 

VI - Como discorrido neste trabalho, no intuito de criar novos postos de 

trabalho, o governo federal regulamentou 0 contrato de trabalho por prazo 

determinado, através da Lei 9.601198. 





Concordar com a redução da aliquota da contribuição para o FGTS seria 

retrocesso social. 

IX - Com as alterações das contribuições sociais, incluindo a Previdência 

Social, temos uma redução de 13,90% em rela@o a situação normal, o que 

certamente iria gerar um número de emprego significativo, no entanto na0 iria 

eliminar por completo o problema do desemprego. Seria como se o Legislador 

criasse uma norma acabando com o desemprego, com a miséria, com a injustiça 

etc.. 
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