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Contrato de Trabalho

Um contrato de trabalho é um acordo feito entre empregado e empregador.
Correspondente a uma relação de emprego, que pode ser verbal ou tácito, escrito ou
expresso. De forma simples, podemos dizer que é a formalização de um vínculo
empregatício entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica ou física, que explicita os
serviços que serão prestados de forma não eventual.
Nesse sentido, a principal fonte de direito do trabalho no Brasil é a Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT).
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Contrato de Trabalho

Algumas das principais características dos contratos de trabalho incluem:

✓ Obrigações tanto do empregador quanto do empregado;
✓ Manifestação de vontade de ambas as partes;
✓ continuidade, mesmo que por prazo determinado;
✓ Remuneração do empregado por parte do empregador.
✓ Descontos por danos causados, art. 462 CLT
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Contrato de Experiência

O contrato de experiência é uma forma de contrato de trabalho que tem como principal 
objetivo verificar se o empregado contratado tem aptidão para exercer as funções determinadas para 
o cargo ocupado.
É a forma que a empresa tem para “testar” aquele empregado recém-contratado, ou seja, verificar se 
ele detém as aptidões que a empresa necessita para o desempenho das suas funções.
Como tem um prazo predeterminado para o seu fim, consequentemente classifica-se como um 
contrato de trabalho por prazo determinado.
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Direitos e formalização do contrato 
de experiência

O trabalhador contratado para o período de experiência terá os mesmos direitos 
trabalhistas do contratado por prazo indeterminado.
Registro em carteira de trabalho digital;
Salário mínimo da categoria de trabalho;
Vale transporte, vale alimentação e demais benefícios; 
Décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional.
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Duração do contrato de experiência

A duração máxima do contrato de experiência é de 90 dias, além disso, poderá 
ser prorrogado apenas uma vez.
Esclarecemos que os 90 dias de duração é o limite máximo de duração já com 
a prorrogação.
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Contrato de trabalho temporário

Considera-se trabalho temporário aquele prestado por pessoa física contratada por uma 
empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de 
serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à 
demanda complementar de serviços.
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Contrato de trabalho temporário

O contrato de trabalho temporário foi instituído pela Lei 6.019/1974, regulamentada 
pelo Decreto 73.841/1974, que dispõe sobre as condições e possibilidades da celebração do 
contrato.
Com a publicação da Lei 13.429/2017 (que alterou a Lei 6.019/74), mudanças substanciais 
foram inseridas na lei de contrato de trabalho temporário, principalmente sob o aspecto da 
possibilidade do contrato de trabalhadores temporários para o exercício da atividade-fim 
(principal) da empresa contratante.
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Contrato de trabalho temporário

O trabalho temporário deve ser formalizado mediante contrato escrito, firmado com empresa 
de trabalho temporário. Portanto, o contrato só será válido se houver a tríplice relação 
contratual (empresa tomadora de Serviço ou Cliente, a empresa de trabalho temporário e o 
empregado).
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Contrato de trabalho temporário

Esta relação é diferente da relação de um empregado permanente, que implica uma relação 
bilateral (Empresa e empregado) de forma direta.

Portanto, trabalhador temporário é aquele contratado por empresa de trabalho temporário, 
para prestação de serviço destinado a atender a demanda de serviços que seja oriunda de 
fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou sazonal de determinada empresa.

.
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Contrato de trabalho temporário

Não obstante, além de ser pessoa física, é necessário o fim exclusivo de substituir algum
empregado que, por exemplo, saiu de férias ou está de licença médica, ou quando,
sazonalmente, a empresa tomadora tenha uma demanda tal, que se faça necessária a
contratação de empregados temporários.

.
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Contrato de trabalho temporário

O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito, 
ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:

I - qualificação das partes;
II - especificação do serviço a ser prestado;
III - prazo para realização do serviço, quando for o caso;
IV - valor.
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Contrato de trabalho temporário

Com a publicação da Lei 13.429/2017 (que alterou a Lei 6.019/74), o contrato de trabalho temporário, 
com relação ao mesmo empregador, deverá obedecer ao seguinte critério em questão de prazo:

Prazo Normal do Contrato: 180 dias, consecutivos ou não (período máximo);
Prazo de Prorrogação: Mais 90 dias, consecutivos ou não (período máximo).

O prazo de prorrogação acima será permitido quando comprovada a manutenção das condições que o 
ensejaram.
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