PROJETO DE LEI N.º 3.342, DE 2015
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Institui o Contrato de Trabalho de Curta Duração

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o regime de trabalho de curta duração, nas condições
estabelecidas na presente lei.
Art. 2º Poderá ser celebrado “contrato de trabalho de curta duração” nas
atividades inclusas na relação a que se refere o art. 7º, do Decreto 27.048/49, que, por sua
natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas de forma ininterrupta.
§1º O contrato firmado em regime especial de que trata o caput, com relação
ao mesmo trabalhador e empresa, não poderá exceder a quatorze dias corridos e o
somatório dos prazos contratuais não poderá exceder a setenta dias de labor no ano civil.
§2º O contrato previsto no caput será formalizado por escrito, sendo uma via
entregue ao trabalhador.
§3º São devidos aos trabalhadores os valores relativos à remuneração
ajustada, gratificação natalina, férias com acréscimo de um terço e repouso semanal
remunerado, os quais devem ser calculados na proporcionalidade diária dos respectivos
direitos, conforme dias trabalhados.
§4º O prazo para pagamento dos valores de que trata o §3º e outros
decorrentes da resilição do contrato deve observar o disposto no art. 477, § 6º, alínea “a” da
Consolidação das Leis do Trabalho.
§5º Na contratação de que trata o caput deste artigo, não se aplica o disposto
nos artigos 451 e 452 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º Será automaticamente convertido em contrato por prazo
indeterminado o contrato de trabalho para o exercício de atividades de curta duração
firmado ou executado em desacordo com esta Lei.
§1º As infrações ao disposto nesta lei sujeitarão o infrator à multa de R$
2.000,00 por trabalhador em situação irregular, a serem aplicadas na forma do Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 4º Aplica-se subsidiariamente, no que for compatível, a Consolidação das
Leis do Trabalho às relações de trabalho de que tratam esta Lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A legislação trabalhista nacional não acompanhou as mudanças no mundo do
trabalho. As regras anacrônicas do trabalho em vigor, instituídas há mais de sete décadas
aumentam os custos das contratações, desestimulam a criação de postos de trabalho e não
protegem adequadamente o trabalhador.
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Nesse passo, desde 2009, o art. 142 do CTR (Código do Trabalho Português)
passou a prever “casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração”, em razão
da sazonalidade verificada em atividades agrícolas e afeitas ao Turismo daquele país.
Assim, o Brasil deve se adequar a esse novo ambiente, permitindo aos atores
sociais a estipulação de condições de trabalho, de acordo com as especificidades das
atividades econômicas desenvolvidas, respeitados os direitos trabalhistas fundamentais.
De fato, regras de difícil implementação quanto à contratação de mão de obra
não acompanham a realidade quotidiana e oneram, especialmente, as atividades
econômicas que, por conveniência pública, se desenvolvem através processos de produção
contínuos.
A existência dessas atividades empresariais que também, por sua natureza
devem ser exercidas de forma ininterrupta, aliada a uma natural sazonalidade em períodos
onde se verifica um aumento de demanda em seus serviços, torna indispensável a
continuidade do trabalho, pois o interesse público reclama que o seu funcionamento ocorra
sem qualquer solução de continuidade.
Impõe-se, assim, a aprovação da proposição em apreço, a fim de viabilizar o
aumento dos postos de trabalho e, por consequência, o aumento da produtividade nacional.
Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2015.
Deputado LAÉRCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO Nº 27.048, DE 12 DE AGOSTO DE 1949
Aprova o regulamento da Lei nº 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal renumerado e o pagamento de salário
nos dias feriados civis e religiosos.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
87, nº I, da Constituição, e nos têrmos do art. 10, parágrafo único, da Lei nº 605, de 5 de
janeiro de 1949,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento que a êste acompanha, assinado pelo
Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo qual reger-se-à a
execução da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.
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Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de agôsto de 1949; 128º da Independência e 61º da República.
EURICO G. DUTRA
Honório Monteiro

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 27.048, DE 12 DE
AGÔSTO DE 1949
Art. 1º Todo empregado tem direito a repouso remunerado, num dia de cada
semana, perfeitamente aos domingos, nos feriados civis e nos religiosos, de acôrdo com a
tradição local, salvo as exceções previstas neste Regulamento.
Art. 2º As disposições do presente Regulamento são extensivas:
a) aos trabalhadores rurais, salvo os que trabalhem em regime de parceria
agrícola, meação ou forma semelhante de participação na produção;
b) aos trabalhadores que, sob fôrma autônoma, trabalhem agrupados, por
intermédio de sindicato, caixa portuária ou entidade congênere, tais como estivadores,
conservadores, conferentes e assemelhados;
c) aos trabalhadores das entidades autárquicas, dos serviços industriais da União,
dos Estados, dos Municípios e dos Territórios, e das emprêsas por êstes administradas ou
incorporadas, desde que não estejam sujeitos ao regime dos funcionários ou extranumerários
ou não tenham regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análigas à
daqueles servidores públicos.
Art. 3º O presente regulamento não se aplica:
a) aos empregados domésticos, assim considerados os que prestem serviço de
natureza não econômica a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas;
b) aos funcionários da União dos Estados, dos Municípios e dos Territórios, bem
como aos respectivos extranumerários, em serviço nas próprias repartições.
Art. 4º O repouso semanal remunerado será de vinte horas consecutivas.
Art. 5º São feriados e como tais obrigam ao repouso remunerado em todo o
território nacional, aquêles que a lei determinar.
Parágrafo único. Será também obrigatório o repouso remunerado nos dias feriados
locais, até o máximo de sete, desde que declarados como tais por lei municipal, cabendo à
autoridade regional competente em matéria de trabalho expedir os atos necessários à
observância do repouso remunerado nesses dias.
Art. 6º Executados os casos em que a execução dos serviços for imposta pelas
exigências técnicas das emprêsas, é vedado o trabalho nos dias de repouso a que se refere o
art. 1º, garantida, entretanto, a remuneração respectiva.
§ 1º Constituem exigências técnicas, para os efeitos dêste regulamento, aquelas
que, em razão do interêsse público, ou pelas condições pecualiares às atividades da emprêsa
ou ao local onde as mesmas se exercitarem, tornem indispensável a continuidade do trabalho,
em todos ou alguns dos respectivos serviços.
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§ 2º Nos serviços que exijam trabalho em domingo, com exceção dos elencos
teatrais e congêneres, será estabelecida escala de revezamento, previamente organizada de
quadro sujeito a fiscalização.
§ 3º Nos serviços em que fôr permitido o trabalho nos feriados civis e religiosos, a
remuneração dos empregados que trabalharem nesses dias será paga em dôbro, salvo a
emprêsa determinar outro dia de folga.
Art. 7º É concedida, em caráter permanente e de acôrdo com o disposto no § 1º do
art. 6º, permissão para o trabalho nos dias de repouso a que se refere o art. 1º, nas atividades
constantes da relação anexa ao presente regulamento.
§ 1º Os pedidos de permissão para quaisquer outras atividades, que se enquadrem
no § 1º do art. 6º, serão apresentados às autoridades regionais referidas no art. 16, que os
encaminharão ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, devidamente informados.
§ 2º A permissão dar-se-á por decreto ao Poder Executivo.
Art. 8º Fora dos casos previstos no artigo anterior admitir-se-á excepcionalmente,
o trabalho em dia de repouso:
a) quando ocorrer motivo de fôrça maior, cumprindo à emprêsa justificar a
ocorrência perante a autoridade regional a que se refere o art. 15, no prazo de 10 dias;
b) quando, para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja
inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, a emprêsa obtiver da autoridade regional
referida no art. 15 autorização prévia, com discriminação do período autorizado, o qual, de
cada vez, não excederá de 60 dias, cabendo neste caso a remuneração em dôbro, na forma e
com a ressalva constante do artigo 6º, § 3º.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei
acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de
emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
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......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Art. 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou
expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de
prazo.
Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro
de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste
dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.
Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão
computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na
empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se
aposentado espontaneamente. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 6.204, de
29/4/1975)
§ 1º (Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal, pela ADIN N.º 1.770-4, publicada no DO de 20/10/2006)
§ 2º (Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal, pela ADIN N.º 1.721-3, publicada no DO de 20/10/2006)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA RESCISÃO
Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 5.584, de 26/6/1970)
§ 1º O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando
feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do
Trabalho e Previdência Social. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 5.584, de
26/6/1970)
§ 2º O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou
forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao
empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às
mesmas parcelas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 5.584, de 26/6/1970)
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§ 3º Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a
assistência será prestada pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo
Defensor Público e, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de Paz. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 5.584, de 26/6/1970)
§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da
homologação da rescisão do contato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá
ser feito em dinheiro. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 5.584, de 26/6/1970)
§ 5º Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não
poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 5.584, de 26/6/1970)
§ 6° O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:
a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da
ausência do aviso-prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
§ 7° O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1° e 2°) será sem ônus para o
trabalhador e empregador. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
§ 8° A inobservância do disposto no § 6° deste artigo sujeitará o infrator à multa
de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em
valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo
quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
7.855, de 24/10/1989)
§ 9º (VETADO na Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado
será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou
superior a 6 (seis) meses.
§ 1º O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é
considerado como período de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização
será devida.
§ 2º Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte
e cinco) dias. (Vide art. 7º, XIII da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 605, de 5/1/1949)
§ 3º Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas
por mês. (Vide art. 7º, XIII da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 605, de 5/1/1949)
§ 4º Para os empregados que trabalhem à comissão ou que tenham direito a
percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens
percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço. (Parágrafo com redação dada pelo
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
§ 5º Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização
será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para
realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 (trinta) dias.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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