
Contratação de funcionário temporário exige formalidades específicas 
Eduardo Barros 
 
Se a sua empresa está crescendo e vendendo bem neste final de ano, e você pretende contratar 
funcionários temporários para dar conta do serviço extra, tome cuidado, pois pode acabar caindo 
numa armadilha típica para o pequeno empregador. 
 
O alerta é do Sebrae, que lembra ser possível a contratação de empregados temporários apenas 
por meio de uma empresa formalmente constituída de trabalho temporário. Ou seja, qualquer 
documento empregatício firmado diretamente com o funcionário temporário não tem valor legal, 
uma vez que não se enquadra às normas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
 
Geralmente as micro e pequenas empresas são mais prejudicadas nesta situação. Com a intenção 
de suprir o aumento sazonal de demanda, mas desconhecendo as exigências da lei, muitas vezes 
estas companhias empregam sem assinar a carteira de trabalho ou formalizar o emprego da 
forma correta, o que pode acarretar ações trabalhistas no futuro. 
 
Conforme a lei 
Para quem quer incrementar o quadro de funcionários neste final de ano da maneira correta, ou 
deseja regularizar a situação de temporários já em atividade, vale a pena seguir os conselhos de 
Sandra Regina Bruno Fiorentini, consultora jurídic a do Sebrae em São Paulo. 
 
Caso a opção seja contratar através de empresas especializadas, o empregador deve ficar atento 
a alguns detalhes. O primeiro deles é que a carteira de trabalho deste novo funcionário precisa ser 
assinada pela pessoa jurídica que está intermediando o negócio, e não pela empresa que oferece 
o cargo. 
 
Neste sentido, o empregador não pode se esquecer de solicitar o contrato social da empresa 
temporária, a fim de constatar sua legalidade, além de exigir garantias de que ela vá cumprir suas 
obrigações trabalhistas com o funcionário, como pagamento de eventuais horas extras e os 
recolhimentos ao INSS e FGTS. 
 
Outra opção 
De acordo com Sandra, há uma alternativa legal para a contratação de funcionários temporários. 
Trata-se do contrato por prazo determinado, com carteira assinada, que está previsto na CLT. 
 
Nesta modalidade, o prazo mínimo de prestação de serviço é de um dia, e o máximo, de dois 
anos. O empregado contratado tem todos os direitos trabalhistas convencionais, como férias, 
décimo terceiro, FGTS e INSS proporcionais ao tempo de trabalho. A vantagem desta forma de 
contrato é que não há pagamento de aviso prévio nem multa de 50% sobre o FGTS. 
 
Segundo Sandra, esta é a melhor forma de se regularizar temporários que já estão trabalhando. A 
advogada ainda completa: "em um acidente de trabalho, o empresário está resguardado, além de 
fazer alguma economia".  
 
Ainda de acordo com informações do Sebrae, somente neste final de ano, os comerciantes de São 
Paulo devem contratar 35 mil temporários, ou algo em torno de 8,5% do total de empregos do 
comércio da cidade. Este número representa um aumento de 75% na comparação com igual 
período do ano passado. 
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