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Contrato de trabalho e de emprego 

- CLASSIFICAÇÃO 

- O contrato individual de trabalho poderá ser acordado: 

 

- Tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e 

- Por prazo determinado ou indeterminado. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- CARACTERIZAÇÃO 

- DE DIREITO PRIVADO; INFORMAL; BILATERAL ou 

SINALAGMÁTICO; INTUITU PERSONAE; COMUTATIVO; 

CONSENSUAL; DE TRATO SUCESSIVO E ONEROSO. 

 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 447 CLT. Na falta de acordo ou prova sobre condições 

essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, 

como se tivessem estatuído os interessados na 

conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua 

legitimidade. 

- Art. 456 CLT. A prova do contrato individual de trabalho 

será feita pelas anotações constantes da carteira de 

trabalho e previdência social ou instrumentos escrito e 

suprida por todos os meios permitidos em direito. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Súmula nº 212 do TST 

- O ônus de provar o término do contrato de trabalho, 

quando negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é do empregador, pois o princípio da 

continuidade da relação de emprego constitui presunção 

favorável ao empregado. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Súmula nº 212 do TST 

- O ônus de provar o término do contrato de trabalho, 

quando negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é do empregador, pois o princípio da 

continuidade da relação de emprego constitui presunção 

favorável ao empregado. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Prazo determinado 

- Art. 443 § 1º CLT. 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. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- REQUISITOS DE VALIDADE 

 

- Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 

predeterminação do prazo.  

- Atividades empresariais de caráter transitório. 

- Contrato de experiência. 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- PRAZO 

 

- O contrato por prazo determinado não poderá ser 

estipulado por período superior a 2 anos. 

- O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- PRORROGAÇÃO 

 

- Art. 451 CLT. O contrato de trabalho por prazo 

determinado que, tácita ou expressamente, for 

prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem 

determinação de prazo. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- CONTRATOS SUCESSIVOS 

 

- Art. 452 CLT. 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. 

____________   6 MESES  ____________ 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- CONTRATO INTERMITENTE 

- INCLUSÃO – LEI 13.467, de 13 de Julho de 2017. 

 

- “Art. 452-A.  O contrato de trabalho intermitente deve ser 

celebrado por escrito e deve conter especificamente o 

valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao 

valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos 

demais empregados do estabelecimento que exerçam a 

mesma função em contrato intermitente ou não.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- ESTABILIDADE 

 

- Súmula 244 TST 

 

- III. A empregada gestante tem direito à estabilidade 

provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na 

hipótese de admissão mediante contrato por tempo 

determinado. 



Contrato de trabalho e de emprego 

- ESTABILIDADE 

 

- Súmula 378 TST 

- III. O empregado submetido a contrato de trabalho por 

tempo determinado goza da garantia provisória de 

emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no 

art. 118 da Lei nº 8.213/91. 

 

 


