PROJETO DE LEI N.º 8.360, DE 2017
(Do Sr. Marco Maia)
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para revogar o contrato de
trabalho intermitente.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3785/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela
Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e
por prazo determinado ou indeterminado.
§ 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de
trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da
execução de serviços especificados ou ainda da realização de
certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.
§ 2º O contrato por prazo determinado só será válido em se
tratando:
I – de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a
predeterminação do prazo;
II – de atividades empresariais de caráter transitório;
III – de contrato de experiência. (NR)
Art. 2º O inciso VIII do art. 611-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescido pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 611-A. ............................................................
................................................................................
VIII – regime de sobreaviso;
................................................................................ (NR)
Art. 3º Revogue-se o art. 452-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescido pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A “reforma trabalhista” recentemente aprovada traz consequências
nefastas para a classe trabalhadora, uma vez que se fundamentou na agenda
conservadora do atual e ilegítimo governo. Sob a justificativa de que visa à
modernização das relações de trabalho, a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017,
resultou na precarização da situação dos trabalhadores, com a redução do custo do
trabalho para as empresas.
No entanto, se a reforma é prejudicial como um todo, ela assume grau
elevadíssimo de perversidade com a criação do contrato de trabalho intermitente.
Esse contrato, também chamado de jornada móvel variável, permite que o trabalhador
seja contratado para trabalhar recebendo o salário por hora trabalhada, mas
atendendo apenas à conveniência do empregador.
Não é por outro motivo que os tribunais trabalhistas, em regra,
reconheceram a ilegalidade desse tipo de contratação, já que há um inequívoco
desrespeito aos direitos mínimos do trabalhador quando ele se vê submetido à
exclusiva vontade do empregador.
De fato, o empregado não tem qualquer controle sobre a duração do
trabalho e nem sobre os dias efetivamente trabalhados, ou seja, temos a transferência
do risco empresarial para o empregado sem que ele usufrua de qualquer benefício.
Ressalte-se que a legislação vigente já permite que se contrate uma
pessoa para uma jornada inferior ao limite legal percebendo remuneração
proporcional ao tempo trabalhado. O que não se pode admitir é que essa jornada não
seja prefixada, ficando o trabalhador à disposição do empregador indefinidamente,
recebendo remuneração apenas pelo tempo efetivamente trabalhado.
Por ocasião do Projeto de Lei nº 218, de 2016, do Senado Federal,
que instituiu o contrato de trabalho intermitente, o Ministério Público do Trabalho –
MPT editou uma nota técnica na qual expõe toda a impropriedade desse contrato.
Segundo aquele órgão, o trabalho intermitente é inconstitucional por contrariar os
princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, IV), da valorização social do
trabalho (art. 1º, IV, e art. 170) e da função social da propriedade (art. 170, III), além
de violar o disposto no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, por falta de garantia
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de percepção de uma remuneração mínima. Igualmente viola o princípio geral dos
contratos, uma vez que todo contrato deve ser certo e determinado.
Para o MPT, o trabalho intermitente conflita com princípios básicos
trabalhistas, a exemplo da transferência dos riscos da atividade econômica para os
empregados e a exigência de que o tempo à disposição da empresa seja remunerado.
Destaque-se que, quanto à justificativa comumente usada pelos
defensores do contrato de trabalho intermitente de que a sua adoção permitirá a
contratação de pessoas por período de tempo inferior a quarenta e quatro horas
semanais, bem como de estudantes e aposentados, a CLT já possui instrumento para
acobertar essas situações na forma do contrato de trabalho por tempo parcial.
São falácias que não se sustentam, assim como o argumento de que
o contrato de trabalho intermitente reduzirá as taxas de desemprego. Nesse particular,
a referida nota técnica do MPT apresenta dados que demonstram, a partir de caso
concreto relacionado à rede de lanchonetes McDonalds, que a substituição da jornada
variável pela jornada normal de trabalho acarretou, ao contrário do que se diz, um
aumento na taxa de empregabilidade da empresa.
Nesse contexto, estamos propondo a exclusão do contrato de
trabalho intermitente do nosso ordenamento jurídico, por entendermos que tal
modalidade contratual, ao tornar precárias as condições de trabalho, é mero
instrumento de exploração da classe trabalhadora.
Assim sendo, estando mais do que evidente o interesse público da
proposta, estamos certos de contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação do presente projeto de lei que revoga o contrato de trabalho intermitente.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2017.

Deputado MARCO MAIA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem
como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda
nos termos da lei; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta
por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta
dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
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XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
28, de 2000)
a) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
b) (Alínea revogada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,
XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e
observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX,
XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Parágrafo único com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a
intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de
um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações
sindicais;
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VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos
rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.
Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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:
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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.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego.
Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa,
não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de
serviços daquela. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.949, de 9/12/1994)
Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a
emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo
tipo de atividade. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.644, de 10/3/2008)
Art. 442-B. (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. (Vide
Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
§ 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência
dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização
de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. (Parágrafo único transformado em
§ 1º pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
§ 2º O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;
b) de atividades empresariais de caráter transitório;
c) de contrato de experiência. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de
28/2/1967)
§ 3º (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
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Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação
das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho,
aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
.......................................................................................................................................................
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. 452-A. (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
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 VI
DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
(Título com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
(Vide art. 7º, XXVI da Constituição Federal de 1988)
.......................................................................................................................................................
Art. 611-A. (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
Art. 611-B. (Vide Lei nº 13.467, de 13/7/2017)
Art. 612. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de
Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim,
consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do
comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da
entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo e, em segunda, de
1/3 (um terço) dos membros. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28/2/1967)
Parágrafo único. O quorum de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo)
dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000
(cinco mil) associados. (Parágrafo único acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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