dec:e ta:

Art. la As re~ações de traba lho na empre sa de traba
lho temp orári o, na empre sa de prest ação de servi ços
e nas ~••
pacti vas tomad ora de servi ços e contr atant e reqem -se
po~ esta
Lei.
Art. 2° Os arts. 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, lO, pa%A g:afo
único do art. ll, arts. 12 e 16 da Lei n° 6.019 , da
3 da janeiro de 1974, passa m a vi.qo rar com a sequi .nte redaç
ão:
Seção I
Do Traba lho Temp orário
2°

"~t.

T:aba lho

tempo :á:i.o é aqgel .e
prest ada por pesso a fisic a contr atada por uma empr esa àa traba lho temp orári o que a coloc a à dispo sição
da uma empre sa tomad ora de servi .ços, para atend
er à
neces sidad e de subst i. tuiçã o trans itóri a de pesso al.
pezm anent e

ou

à

deman da

ços. (NR)
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O CONGRESSO NACXONAL

2
comp~ementar

dama»da

a

de serviços que seja oriunda de fatores imprevis íveis ou, qaando decorren te de fatores previsív eis,
tenha natureza inte~tanta, periódic a ou sazona~.

2 o É proibida a contrataç ão da trabal.ho
temporár io para a substitu ição de trabaJ.hac iores em.
§

qreve."
..

· ~~-

4 o Empresa de

"Art.

..

temporár io é

traba~ho

a pessoa juri.dica urbana, devidame nte registrad a no
Mi.ni.sté rio do Trabüho e
co~ocação

trabühad ores

de

rasponsáve~

Emprego,
à

di.sposiçã o

de

pe~a

outras

empz:-esas tempo:rari amen te . (Nlt)

a

Parágrafo único. É vedada a organizaç ão ou
manutenç ão da atividade de trabaJ.ho "temporá rio

clastinad a ao fornecime nto da mão-da-o bra a empresas
i-ntegran tes do mesmo grupo econâmi.c o, nos tezmas definidos pe~o art. 2 ° da Conso~idação das Laia do
'rrab~o

- CL'.r • "
"Art. 5o Empresa tomadora de serviços é a

pessoa fi.sica,
que

ce~abra

rário

Lei. . (Nlt)

e~a e~parada

contrato de prestaçã o de trabalho tampoa

com

jurídica ou entidade a

empresa

definida

no

art.

4°

desta

,

"AJ:t. 6° São requisito s paza

e reqístro da empresa de

traba~ho

funoi.on~to

temporár io no ~

ni.atério do Trabalho e Empreqo: (Na)
I

prova de inscri.çã o no Cadastro Haci.o-

nal de Pessoa Jurídica -

CNPJ, do M1nistér io da Fa-

zenda; (Na)

II -

registro no Cartório de Reqistro da

Pessoas Juridicas ;(NR)
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° Consider a-se

l

§

3

prova de recolh iment o da contr ibuição devid a ao sindic ato;(N R)

rv - capit al inteq raliza do em valor igual
ou super ior a R$ 250.00 0, 00
mi.l reais) ; (NR)

(duze ntos e cinqü enta

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. "
"Art. 9° O contr ato celebr ado pela empre sa
-.. ..._..

trabal ho tempo rário e a tomad ora da se~ços será
por escri to, ficará à dispo sição da autor idade fiscaliza dora no estabe lecim ento da tomad ora de servi ços a eo:n.ta rá: (NR)
da

I - qualif icaçã o das parte s;
II - motiv o justif icado r da

dem.,,d &

c:!e

trabal ho tempo rário;
IIX - prazo da presta ção de servi9 os;
rv - prazo e valor da presta 9ão da servi ços;
V - valor da remun eração dos trabal hador es
tempo rários ;
~

-

fox:ma de fiscal izaçã o pela tOIDadora
de serviç os das obriga ções traba lhista s e previd enciária s

de

respo nsabi lidade

direta . da empre sa de
trabal ho tempo rário feita pala tomad ora de serviç os;
~I - multa e inden ização pelo descu mprimento da cláus ula contr atual ou da obrig ações traba lhista s e previ denci árias.
S 1 o Duran te a vigên cia do contr ato, a d.i.ração técnic a sobre os trabal hador es tempo rários
será exerc ida pela tomad ora de serviç os.
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III -

4
2°

de

contrato

O

temporário

trabal.ho

pode versar sobre o desenvolvimento de atividadesmeio e atividades-fim a serem executadas na empresa
tomadora de serviços."
"Art.
rio ,

o contrato de

lO.

com relação

traba~ho

ao mesmo trabalhador,

tampará-

não podará

o prazo de seis meses. (NR)
exceder
... _
·~~ -

r

§

1° O contra to poderá ser prorrogado por

até três meses além do prazo

estabe~ecido

no caput,

quanclo comprovada a manutenção das condições que o
ensejaram.
§

2° O prazo previsto neste artigo podará

ser alterado mediante acordo ou convenção coletiva
da categoria.
§

3° Não se aplica ao trabalhado%' t.mpoz:oá-

rio, contratado pela tomadora de serviços, o contrato

de

expez:oiência previsto

no parágrafo

único

do

art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
§

4° o trabalhador temporáz:oio s01118Dte po-

derá sez:o contratado

pe~a

mesma tomadora ele serviços

para novo contz:oato temporário após noventa dias do
tér.mino do contrato anterior.
§

5° A contratação anterior ao pz:oazo pre-

visto no § 4° caracteriza
tamaclora."

"Art. 11.

vincu~o

empreqaticio com a

. ..................... ......... .

Parágrafo único. Registrar-se-á na Carteira de 'rrabal.ho e

Previdência Social do trabalhador

sua condição de temporário .

(NR.) "
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§

5
12 .

São

assequrad os

ao

trabalha dor

temporár io, durante o periodo em que estiver à disposição da empresa tomadora de serviços , os seguintes direi tos : (NR)
I - salário equivale nte ao percebid o pelos
empregad os que trabalham na mesma função ou cargo na
tomadora ; (NR)
~I

árias

e

- jornada de trabalho de oito horas di-

quarenta

e

quatro

semanais ou,

caso

seja

adotada jornada inferior , a praticad a na empresa tomadora de serviços; (NR)
III

contrato

de

trabalho

por

escri-

to; (NR)

rv -

proteção previden ciária e contra aciclan tas do trabalho ; (NR)

V -

extensão

dos

direitos

previsto s

em

acordo ou negociaçã o coletiva ou no estatuto da empresa para os empregad os da empresa tomadora de serviços; (NR)

VX - o contrato de trabalho poderá prever
o sistema de pagament o mensal das parcelas relativa s
ao Fundo da Garantia do Tempo de Serviço · - ~S àa
férias proporci onais, décimo-t erceiro salário proporciona l aos empregad os temporár ios até trinta dias; (NR)

........ ........ ........ ........ ........ ....... "
Seção II
Da Prestação de Serviços a Terceiro s

-6-
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"Art.

6

a pessoéil

jurid.ica de direito privado destinada a prestar à

contratante serviços determinados e

especificas,

diversos da

atividade econômica por esta desenvolvida.
§

1° A empresa prestadora de serviços contrata, re-

munera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores.
§

serviços

2° Os trabalhadores das empresas de prestafi2o de

·na~·

se subordinam ao poder diretivo, técnico ou dis-

ciplinar da empresa contratante.
Art.

4°

São requisitos para o :funcionamento de em-

presa de prestação de serviços a terceiros:
I

-

registro no Cartório de Registro de Pessoas Ju-

ridica5;

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-

II

CNPJ;

soa Juridi.ca
III -

recolhimento da contribuição devida ao si.D.di.-

cato;

rv - capital integralizado em valor igual ou superior a R$ 2SO.OOO,OO(duzentos e cinqüenta mil reais).
V - registro na Junta Comercial;
VI -

as empresas que possuirem em seu

o~jeto

soc~a1

o trabalho temporário e a tarceirização poderão operar cc:a o
capital úni.co de R$ 250.000,00

(duzentos e

cinqüenta mil re-

ús) .

Art. 5° Empresa contratante é a pessoa fisica ou juridica que celebra contrato com empresa de prestação da serviços para · a

execução da atividades diversas daquelas por ela

desenvolvidas.
Art. 6° O contrato de prestação de serviços
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Art. 3° Empresa prestadora da serviços a terceiros é

7
qua~ificação

II -

das partes;

especif~cação

do

serv~ço

a ser prestado;

III - prazo para a realização do

rv V -

serv~ço;

va~or:

forma de

f~scal~zação

das

obr~qações

trabalb~s

tas e previdenci árias da empresa de prestação de serviços pela
empresa contratant e:
-- ·•. VX
c~áusu~a

multa

e

indenização

pelo

descumprim ento

da

contratual ou de obriqações trabalhista s e previden-

ciárias.

Seção III
Disposiçõe s Gerais
Art. 7 ° É vedada à empresa contratant e a ut:i.l:i.zação
elos trabalhado res em ati.vià.ades à.isti.ntas daquelas· que foram
Objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços.
Art.

8°

É

vedada

a

contratação para prestat;ão de
serviços entre empresas do mesmo qrupo econômico, nos t&%m0s
do art. 2 ° ela Consolidaç ão das Leis do Trabalho - CL'l!.
9° Os serviços contratado s poderão ser executados nas instalaçõe s f~sicas da empresa contratant e ou em outro
local por ela designado.
Art.

§

l

0

É responsabi lidade da empresa contrataDt: e ga-

ranti.r as condições de segurança,

higiene e

salubri.dad e dos

trabal.hado res .
§

2° a empresa contratant e qarantirá ao trabalhado r

da empresa de prestação de serviços o mesmo atend±ment o mádico
e ambulatori al destinado aos seus empregados , exi~tent:e nas

dependênci as da contratant e.
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I -

8

ponsáve~

pelas obrigações trabalhistas e previdanciáriaa refe-

rentes ao pericdc em que ocorrer a prestação de serviços.
Art. ll. As empresas de trabalhe temporário e as empresas prestadoras de serviços a terceiros já em funcionamento
terão,

a partir da publicação desta Lei,

o prazo da um ano

para inteqral.izar c capital social minimc e de sessenta di.as
para se adeqaarem às demais exigências.
Art. 12. O

descumpr~entc

desta Lei sujeita a empre-

sa infratora ac paqamentc de multa de R$ 5.000,00

(cinco mil

reais) por trabalhador envolvido.
Parágrafo único.

A fiscalização,

autuação e

o pro-

cesso de imposição das multas reqer-se-ão pelo T.itulo VJ:Z da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2000
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Art. lO. A empresa contratante é solidariamente res-

