
Normas regem contratação temporária 
 
Empregar funcionários por tempo indeterminado é visto na justiça como prática irregular . 
 
Preocupação do Sebrae de São Paulo é orientar os empresários para que evitem práticas — sem o 
conhecimento — que infrinjam as regras da justiça trabalhista do País. 
 
A contratação de mão-de-obra deve ser sempre objeto de muita atenção por parte do empresário. 
Quando este decide aumentar seu efetivo de colaboradores, a primeira atitude a ser tomada é se 
informar a respeito das possibilidades de contrato que podem ser praticados na relação com o 
futuro empregado. Com isso, garantirá aos funcionários registros em carteira sem onerar em 
excesso a folha de pagamento da empresa. 
 
De acordo com a consultora jurídica do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São 
Paulo (Sebrae-SP), Sandra Regina Fiorentini, cada empresário deve elaborar um planejamento 
para identificar qual a necessidade do seu negócio e, a partir desse mapeamento, recorrer a um 
modelo de contrato de trabalho. “Muitas vezes, o empresário não regulariza seus funcionários por 
falta de informação, sem saber dos benefícios de formalizá-los”. 
 
As principais opções são os contratos temporários, de experiência, por prazo determinado e o 
chamado ‘a tempo parcial’ — além das modalidades cooperativas e autônomas. Cada regime (ou 
modalidade) de trabalho tem a finalidade de se adequar à freqüência e periodicidade dos 
funcionários no respectivo local de trabalho. O contrato temporário, por exemplo, visa atender à 
necessidade transitória na substituição de um funcionário regular que esteja em férias, com 
problemas de saúde ou licença-maternidade.  
 
O empregado temporário pode oferecer seus serviços por um prazo de 90 dias, com a 
possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A modalidade de contrato por prazo 
determinado tem por objetivo possibilitar aos empregadores a contratação de funcionários 
conforme necessidade de aumento de pessoal, em decorrência de maior demanda por produção 
ou serviço oferecido pela empresa em um determinado período de atividade.  
 
Já o contrato por experiência, ao contrário dos anteriores, possibilita ao empregador manter um 
funcionário por um prazo máximo de 90 dias. Após esse período, o empregado pode ser 
contratado como trabalhador regular ou dispensado, sem a necessidade de pagamento de verbas 
rescisórias — esse é o modelo indicado para empresários que necessitam ampliar o número de 
funcionários mas preferem, antes de efetivá-los, analisar se estão preparados para tal função. 
 
Para os casos de funcionários que permanecem na empresa por um período determinado do dia, 
totalizando menos de 25 horas de trabalho semanal, a melhor opção é o contrato a tempo parcial. 
Nesse caso, o empregador pode negociar a remuneração com base no piso-hora da categoria 
respeitando o valor pago a seus funcionários efetivados, o que pode reduzir os encargos em folha 
de pagamento. 
 
Regulamentação 
 
A consultora lembra que muitas empresas utilizam a contratação de funcionários temporários para 
ocupar vagas de pessoas que, por sua função ou objetivo, deveriam ser efetivas . Essa medida, 
alerta Sandra, é irregular e pode trazer prejuízos aos empresários, incluindo a autuação por parte 
do Ministério do Trabalho.  
 
São consideradas características de vínculo empregatício: pessoalidade (ser a própria pessoa a 
única a fazer a função), habitualidade e continuidade (freqüência no serviço determinada pelo 
empregador), onerosidade (pagamento regular por serviços prestados) e subordinação (a 
existência e definição de uma relação hierárquica dentro da empresa).  



A falta de formalização ou a efetivação de um funcionário como temporário sem características 
correspondentes representa desconformidade com as leis trabalhistas. Assim sendo, um 
funcionário tem direito a entrar com uma reclamação na justiça trabalhista pleiteando vínculo 
empregatício, ou seja: direito a 13º salário e férias proporcionais, recolhimento do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aviso 
prévio por dispensa sem justa causa e multa de 40% sobre o saldo do FGTS.  
 
Sandra Fiorentini comenta que os gastos com a regularização dos funcionários não são tão 
expressivos se comparados aos benefícios da iniciativa. “O funcionário valoriza mais o emprego e 
sabe que não pode cometer infrações, com receio de ‘sujar a carteira‘ com uma demissão por 
justa causa. Já o contratante tem maior segurança, pois evita possíveis autuações dos fiscais do 
Ministério do Trabalho e gastos extras com ações judiciais”, enfatiza. No caso de ações 
trabalhistas com esse cenário, é cada vez mais freqüente a vitória jurídica dos funcionários sobre 
os empregadores. 
 
Outro benefício da assinatura de contratos temporários de forma regular é a possibilidade de 
contratação de mão-de-obra qualificada, já que essa passou por uma seleção por parte da 
empresa de prestação de serviço. No caso do funcionário não se adaptar às funções do cargo, a 
contratante pode solicitar à ’cedente‘ a substituição por outra pessoa com melhores condições de 
atuação. 
 
Ela lembra que o empregador que não paga os encargos exigidos pode, no caso do falecimento do 
funcionário em trabalho, ter de arcar com a pensão vitalícia e indenização aos herdeiros. Outro 
gasto excedente seria o pagamento de tratamentos médicos caso o funcionário tenha problemas 
de saúde no trabalho.  
 
 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 6 abr. 2006, Especial Sebrae, p. B5. 



 
 
  
 


