
 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº                  , DE 2016. 

(Do Sr. Tampinha) 

 

 
 

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, que “Aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho”. 

  
 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
Art. 1º O art. 443 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado 
tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo 
determinado ou indeterminado e de forma provisória. 

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

§ 3º Considera-se contrato individual provisório de trabalho 
aquele com prazo determinado, cuja a contratação será 
somente de trabalhadores desempregados comprovadamente 
há mais de um ano, para preencher vagas em dias e horários 
que os empregados habituais da empresa não prestem serviço. 

§ 4º Os empregadores que contratarem trabalhadores na forma 
do §3º, terão isenção de todos os encargos patronais 
trabalhistas por um prazo de dois anos, a partir da contratação, 
exceto os referentes às indenizações do FGTS.” (NR) 

 

Art. 2º Os dispositivos dessa lei se aplicam aos contratos firmados em até 
vinte e quatro meses da data de sua publicação. 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Diferentemente da reforma previdenciária que já foi iniciada, a reforma 

trabalhista ainda está sendo preparada pelo Poder Executivo para que o Congresso 

Nacional discuta o que será proposto. Independentemente de quais sejam seus 
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termos, a certeza que se tem é que não será fácil encontrar um consenso entre 

Governo, centrais sindicais, empregadores e trabalhadores.  

São muitas as especulações em torno das modificações que farão parte da 

reforma trabalhista e uma das mudanças que podem vir a fazer parte desse mérito é 

a formalização de mais duas possibilidades de contrato de trabalho, além da forma 

já prevista nos art. 442 a 510 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Uma 

delas seria o contrato por hora trabalhada, que é uma modalidade que pode ser 

aplicada a pessoas que trabalharão por um curto espaço de tempo, com pagamento 

proporcional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, das férias e do 

13º salário. A outra forma de contrato que pode ser formalizada é a daquele contrato 

que se dará pela produtividade, ou seja, serão estipuladas metas a serem cumpridas 

pelo trabalhador contratado.  

Outra possibilidade que pode ser objeto da reforma é a flexibilização da 

jornada de trabalho, no sentido de permitir que se faça no máximo 12 (doze) horas 

de jornada por dia ao invés do que atualmente é permitido (oito horas de jornada 

mais duas horas suplementares, conforme se verifica no art. 58 e 59, da CLT). 

Ocorre que essa modificação em nada altera o limite semanal permitido pelo art. 7º, 

inciso XIII, da Constituição Federal, que é o de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, ou seja, o trabalhador poderá trabalhar acima das oito horas diárias, 

limitado a doze, desde que possa fazer a compensação nos demais dias, fazendo 

uma jornada menor, conforme acordado com o empregador. 

Em suma, o que se procura com a reforma trabalhista é criar novas 

oportunidades de emprego tirando as pessoas da informalidade, é dar segurança 

jurídica aos acordos coletivos - mantendo os direitos trabalhistas - e adaptar a 

legislação às novas tecnologias e aos novos empregos surgidos com a economia da 

informação.  

Com essa mesma intenção é que caminha a presente proposta, que com a 

redução dos custos para o empregador referentes à contratação e manutenção do 

trabalhador, poderá ser viabilizada a contratação de mais pessoas, diminuindo o alto 

índice de desemprego e informalidade nesse momento em que o país luta para 

vencer a crise econômico-financeira, pois o desempregado na maioria das vezes 

deixa de contribuir e o trabalhador informal já não gera recursos para o Governo.  

Destaque-se ainda que, a isenção fiscal proposta não seria permanente, e 

sim, pelo prazo máximo de dois anos, onde o Governo de um lado deixaria de 
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arrecadar, mas por outro economizaria a longo prazo recursos dos programas 

sociais que podem ser destinados a outras pessoas que ainda não tenham 

conseguido se realocar no mercado de trabalho. 

Ante todo o exposto, é que, nestes termos, contamos com o apoio dos 

nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em         de outubro de 2016. 

 

 

Deputado TAMPINHA 
PSD/MT 


