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RESUMO 

As relações de trabalho vêm sofrendo constantes transformações. Mas uma delas, 

as mais importantes das últimas décadas, está acontecendo no Brasil nesse momento, a reforma 

trabalhista. Apresenta os efeitos flexibilizadores de tais relações, causando a possível 

diminuição de encargos sociais do trabalho para as empresas. O questionamento deve ser 

contextualizado, em especial agora, pelo acirramento da crise econômica mundial e seus 

reflexos diretos na manutenção de postos de trabalho e empregos, o que justifica o cuidado com 

a pesquisa do presente trabalho. Esse momento é sentido de maneira mais presente no Brasil 

desde o final do ano de 2014 e meados de 2015. As finanças privadas e públicas foram 

fortemente afetadas pela mencionada crise e, com isso, a diminuição nos custos do trabalho 

passou a ser vital. O problema central a ser discutido se reporta a flexibilização como tão 

somente diminuição de direitos, ocasionando precarização nas relações de trabalho com a nova 

modalidade contratual, a prestação de trabalho intermitente. Objetiva-se demonstrar que a 

aplicação dos princípios de Direito Civil atrelado aos de Direito do Trabalho garantem a 

destinação da função social aos contratos por prestação de trabalho intermitente, forçando a 

obtenção de condutas laborais voltadas à manutenção da vida digna do trabalhador. Com o 

emprego das regras vigentes criadas pela reforma trabalhista a função social não está sendo 

respeitada, de acordo com a Constituição de 1988. A metodologia foi pautada em pesquisa 

bibliográfica, em livros e periódicos, também com a análise da legislação em vigor, com 

atenção ao Direito comparado, por empregar o trabalho intermitente há mais tempo e, assim, 

vem direcionando as soluções ao problema estudado. Desenvolve-se o presente por meio de 

pesquisa qualitativa. 

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Princípios de Direito. Trabalho Intermitente. Função 

Social. 

  



SOMMARIO 

 

I rapporti di lavoro sono stati in continua evoluzione. Ma uno di loro, il più importante degli 

ultimi decenni, sta accadendo in Brasile al momento, la riforma del lavoro. Presenta gli effetti 

flessibilizzanti di tali relazioni, causando la possibile diminuzione dei costi del lavoro sociale 

per le aziende. L'interrogatorio deve essere contestualizzato, soprattutto ora, 

dall'intensificazione della crisi economica mondiale e dalle sue ripercussioni dirette nel 

mantenimento di posti di lavoro e posti di lavoro, che giustifica la cura con la ricerca del 

presente lavoro. Questo momento si sente maggiormente presente in Brasile dalla fine del 2014 

alla metà del 2015. Le finanze pubbliche e private sono state fortemente influenzate dalla crisi 

summenzionata e, di conseguenza, la diminuzione del costo del lavoro è diventata vitale. Il 

problema centrale da discutere riguarda la flessibilizzazione come solo una riduzione dei diritti, 

che causa precarietà nei rapporti di lavoro con la nuova modalità contrattuale, la fornitura di 

lavoro intermittente. L'obiettivo è dimostrare che l'applicazione dei principi del diritto civile 

accoppiati a quelli del diritto del lavoro garantisce l'assegnazione della funzione sociale ai 

contratti per la fornitura di lavoro intermittente, costringendo il raggiungimento di 

comportamenti di lavoro volti a mantenere la vita dignitosa del lavoratore. Con l'uso delle 

regole esistenti create dalla riforma del lavoro, la funzione sociale non viene rispettata, pertanto 

la legislazione attuale richiede ulteriori adeguamenti in questa direzione, incorporando i 

benefici sociali desiderati dalla classe operaia e storicamente garantiti in Brasile dal La 

metodologia era basata sulla ricerca bibliografica, su libri e periodici, anche con l'analisi della 

legislazione vigente, con attenzione al diritto comparato, impiegando il lavoro intermittente per 

un tempo più lungo e, quindi, ha indirizzato le soluzioni al problema studiato. Il presente è 

sviluppato attraverso una ricerca qualitativa. 

 

PAROLE CHIAVE: Riforma del lavoro. Principi di diritto. Lavoro intermittente Funzione 

sociale. 
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INTRODUÇÃO 

O contrato de trabalho é instrumento preponderante para a manutenção da 

dignidade do trabalhador, podendo ou não garantir direitos essenciais para a qualidade de vida. 

Na relação de trabalho e emprego muitas especificidades podem surgir, tomando-se por base 

as funções do trabalhador, bem como a atividade ou ramo empresarial desenvolvido pelo 

empregador. Com base em cada realidade, a contratação precisa ser bem construída, tanto para 

garantir um mínimo de direitos para quem trabalha, assim como a manutenção da atividade 

lucrativa empresarial. 

Durante longos anos, desde o momento da industrialização como marco histórico, 

foram travados debates entre os membros da relação contratual, através de negociações 

coletivas longas e desgastantes, construindo-se o arcabouço dos direitos de base inerentes à 

relação de emprego, especialmente. Nesse celeiro de produção de direitos voltados ao trabalho, 

fora construída a base principiológica aplicada no Direito Laboral até os dias atuais. Pode-se 

notar o relatado principalmente no aspecto salarial, com a criação de pisos salariais por 

categoria, acima do salário mínimo determinado em Lei. Na disputa por jornadas de trabalhos 

reduzidas e tempos de descanso maiores, para privilegiar a qualidade de vida dos trabalhadores, 

com insurgência do princípio da proteção como a essência das regras do labor. 

Os princípios de Direito Civil, como os da boa-fé contratual e o da função social 

dos contratos, interagem diretamente na questão trabalhista, estando atrelados aos específicos 

da área laboral, influindo nos princípios da proteção, da aplicação de norma mais favorável, 

continuidade da relação de emprego, que são os de primeira ordem na contratação para o 

trabalho. 

A aplicação conjunta dos princípios de Direito Civil com os de Direito do Trabalho 

criou um cenário favorável às conquistas dos trabalhadores, realizadas desde a edição da 

Constituição Federal de 1988. As concessões de direitos ofertadas pelas empresas estavam 

ligadas ao crescimento da atividade lucrativa e às perspectivas de boas condições de mercado. 

No entanto, com a condição cíclica das atividades comerciais, algumas crises econômicas do 

início dos anos dois mil agravaram a relação entre empregados e empregadores, criando um 

ambiente de entraves constantes, donde surgiram as negociais coletivas como meios viáveis de 

solução dos conflitos. 

Assim foi procedido no Brasil durante o começo dos anos dois mil até final do ano 

de 2015 e meados do ano de 2016, onde outra forte crise econômica mundial, agravada pela 

crise política deflagrada no País, que teve seu ponto mais alto com o impeachment da então 
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Presidente da República à época, mas que se prolonga até os dias atuais. Esse novo cenário 

político e econômico não permite mais a concessão larga de direitos trabalhistas, expondo a 

necessidade de controle de gastos e custos da produção de bens e serviços, com a demanda pela 

readequação do vínculo empregatício. Momento bastante propício para elaboração, votação e 

aprovação da reforma trabalhista, como realmente aconteceu com a edição da Lei nº 

13.467/2017. 

As relações de trabalho e emprego da CLT antes da reforma trabalhista não serviam 

mais aos anseios da categoria econômica dominante. Fatalmente, direitos anteriormente 

concedidos precisavam de revisão, a ponto de tornar-se as relações viáveis sob a nova ótica 

econômica. Os principais aspectos reclamados pelos entes da relação, especialmente pela classe 

empresarial, reportavam-se à jornada de trabalho, remuneração e salários de base, como 

também sobre Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as consequências previdenciárias do 

vínculo empregatício. Sobre esse último critério as indefinições persistem até que as propostas 

de reforma da previdência, que tramitam no Congresso Nacional, possam ser votadas e as 

mudanças definidas. 

Nessa ótica, a reforma trabalhista aprovada seguindo interesses empresarias e sem 

discussão profunda com a sociedade civil trouxe várias alterações na relação contratual para o 

trabalho, com o fito especial de flexibilizar as relações e reduzir os encargos sociais a elas 

aplicados. Criando, contudo, regras que acabaram por gerir um ambiente contratual de redução 

de direitos, denominada de precarização. Exatamente nesse aspecto se insere a importante 

análise da nova espécie de contratação, a do contrato para prestação do trabalho intermitente. 

Dessa maneira, faz-se necessária a discussão: A realidade contratual para o trabalho 

mantém o equilíbrio entre a ordem Civil e Trabalhista, respeitando a função social dos 

contratos?  Ou se, por outro lado, opera-se realmente a precarização de direitos que são 

afastados dos trabalhadores de forma impositiva e em substituição dos contratos ordinários, por 

prazo indeterminado, previsto também na norma Consolidada? Imperioso destacar se as regras 

atuais do Direito do Trabalho, expressas no contrato de trabalho intermitente, garantem a 

existência digna do trabalhador, em homenagem direta à função social que esse contrato possui, 

bem como os riscos sociais do emprego dessa nova formatação contratual para o trabalho. Para 

tanto, ao final do estudo, será proposta a adequação e o emprego do contrato intermitente aos 

programas governamentais de emprego destinados aos jovens, como é o caso do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), estabelecido na Lei 11.692/2008. 
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Para tanto, a presente dissertação se encontra estruturada em três capítulos ou 

sessões, destinadas a analisar e comprovar a problemática acima aludida. Inicialmente, em seu 

primeiro momento, presente está a necessidade de aproximar o estudo do Direito Civil ao 

Direito do Trabalho, tratando-se dos princípios aplicados à relação obrigacional vista como 

gênero. Demonstra-se a importância dos preceitos basilares para a espécie de relação 

obrigacional, pautada nas contratações para o trabalho. O contrato de trabalho, como espécie 

do gênero das obrigações, leva em seu bojo as regras gerais de Direito Civil somadas às regras 

especificas de Direito Laboral. Estudo de fundamental importância para a importância social 

dos pactos, com vistas à garantia de vida digna aos trabalhadores, além da manutenção lucrativa 

da existência das empresas. A busca de maior equilíbrio nas relações de trabalho e emprego. 

Em momento posterior, passou-se ao estudo específico da espécie contratual em 

voga, determinando seu novo formato legal, características próprias e enquadramento na 

modalidade contratual prevista em Direito do Trabalho como contratos por prazo 

determinando. Portanto, expondo que a intermitência é geradora de condição especial e 

excepcional, o que justifica a origem de um novo formato contratual. As distinções de direitos 

entre o contrato de trabalho intermitente e o ordinário serão realçadas, para que o objetivo 

principal do trabalho científico não se perca: a prova das consequências sociais do emprego 

desse tipo contratual.  

O estudo que se faz no segundo capítulo torna essencial para aclarar as distinções 

na essência de direitos dos trabalhadores tanto na contratação quanto na demissão e 

encerramento do vínculo. A manutenção da condição digna de vida do trabalhador é essencial 

no Estado Democrático de Direito que atravessa o Brasil nos dias atuais, sendo questionada 

nessa passagem do trabalho. 

No encerramento dos estudos, dar-se-á o momento no qual os comentários sobre 

direito comparado assumem fundamental importância para demonstrar as consequências que 

podem ser esperadas pela aplicação do contrato intermitente, como também as modificações 

que precisam ser sugeridas na nova Lei reformada, sob pena de se gerar empobrecimento e 

marginalização dos trabalhadores com o emprego desmedido da intermitência, tornando-a regra 

e não exceção na contratação trabalhista. Os riscos sociais mais importantes precisam e são 

realçados na última parte desse trabalho, como forma de discutir as mudanças devidas para o 

atingimento da função social do contrato por prestação intermitente de trabalho e, com isso, os 

anseios sociais de mudança flexibilizadora assumam condição que não destoe do sistema 

protetivo trabalhista brasileiro. Serão aclarados os principais problemas da aplicação da nova 
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modalidade contratual, com proposta de solução do problema, tendo-se a preservação da função 

social do contrato de trabalho, especialmente em face dos empregos destinados aos jovens e 

aos idosos. O desenvolvimento de atividade de trabalho por tais faixas etárias é circunstância 

que se avoluma no meio social brasileiro, visto as novas regras econômicas e previdenciárias 

que interagem diretamente com a necessidade de vida produtiva por parte dos trabalhadores. 

A metodologia utilizada é de abordagem, por meio de pesquisa qualitativa, 

considerando principalmente os livros e artigos de autores reconhecidos na área trabalhista, 

bem como a análise procedida por juristas ocupantes de cargos públicos e das preocupações de 

autores estrangeiros com o avanço da modalidade intermitente de contratação. Para consignar 

a base metodológica do estudo, foram consultados autores que se preocupam com os aspectos 

socioeconômicos vigentes, além de trabalhos sobre educação social e formação de vida digna, 

como é o caso de Gerson Marques, Gustavo Filipe Barbosa Garcia, Virgílio Afonso da Silva, 

Gustavo Tepedino e Amauri Mascaro Nascimento.  

O presente trabalho não tem como preocupação o exaurimento do tema, mesmo 

porque essa pretensão não se adequa à realidade jurídica atual de reformas no ordenamento, 

pelo que se deve esperar o resultado prático e experimental das novas regras para que os 

Tribunais do País possam se pronunciar sobre o assunto. Mas, tem o objetivo clássico de 

demonstrar a importância do debate para que o contrato intermitente não se distancie da 

essência protetiva do Direito do Trabalho, para que a relação de trabalho e emprego não se 

distancie de uma de suas principais consequências que se reporta ao resguardo da função social 

dos pactos laborais, com a formação de vida digna da classe trabalhadora. 
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1 DIREITO OBRIGACIONAL E O CONTRATO DE TRABALHO NA CLT 

A base para a solução dos problemas apontados atualmente em relação aos 

contratos de trabalho, de uma forma geral, vem do Direito das obrigações. Problemas estes que 

se referem: a) ao custo da manutenção dos contratos, pelo lado das empresas; b) a manutenção 

de direitos e novas conquistas salariais, pelo aspecto do trabalhador e c) respeito à função social 

dos contratos. A análise que se passa a fazer é referente à aplicação da Teoria Geral dos 

Contratos como normas aplicáveis ao negócio jurídico firmado entre trabalhadores e empresas, 

bem como dos princípios que norteiam a realização desses pactos, com enfoque voltado a 

demonstrar como tais comandos gerais se inserem na relação trabalhista. Os problemas acima 

mencionados vêm das recentes alterações da Consolidação das Leis do Trabalho, praticadas 

pela Reforma Trabalhista vigente no Brasil e se operam por meio de regras que minimizam 

direitos dos trabalhadores, enfraquecem ainda mais a condição jurídica de quem emprega a 

força de trabalho, além de concretizarem aspectos de insegurança negocial para a classe 

trabalhadora.  

Os possíveis abusos e excessos praticados pelos contratantes na esfera negocial 

precisam ser fortemente combatidos com uso das regras obrigacionais, para evitar que venha a 

ocorrer a desregulamentação dos direitos trabalhistas, ferindo a essência protetiva como 

importante expressão de Direito do Trabalho brasileiro. 

Ganha ênfase na referida relação, no presente momento, as importantes 

modificações ocorridas com a edição da Lei nº 13.429/2017, sancionada em 31 de março 

daquele ano, bem como da Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017. É preciso 

destacar que reformar a lei trabalhista, que já apresentava conotações antigas e descabidas 

frente às necessidades atuais, não pode significar o mesmo que precarizar ou até mesmo anular 

as regras de proteção ao trabalhador. 

O texto legislativo da Reforma Trabalhista, como também o da Medida Provisória 

antes enumerada, apresenta alterações de mais de 100 (cem) dispositivos da regra Consolidada. 

Sendo um conjunto amplo de determinações legais alteradas na realidade do trabalho. Nesse 

contexto, não se pretende analisar por completos todas as modificações ocorridas. O olhar 

científico ora produzido ficará detido na figura do trabalho intermitente, por ter relação direta 

com o recorte metodológico utilizado, qual seja o das relações contratuais no âmbito do direito 

privado. Sendo assim, justifica-se a ausência no presente trabalho dos demais dispositivos 

reformados, que não se referem à temática contratual, expressa pelo contrato intermitente de 

trabalho que é inovação legislativa no Brasil. 
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Observa-se que as regras infraconstitucionais devem ser interpretadas a luz dos 

princípios contidos na CF/88 e em outras legislações aplicáveis a espécie.  Cita-se o caput do 

artigo 7º da Carta Magna que relata textualmente que os direitos ali presentes devem ser 

empregados para determinar melhoria da condição social dos trabalhadores, ou seja, precisam 

ser empregados como forma de proteção para garantia do estado de melhorias.  

O estudo que se faz agora almeja classificar e identificar a presença dos princípios 

contratuais de base nas relações acima aludidas. Também, a relatar a fundamental importância 

dos atos negociais, coletivos ou privados, na esfera da manutenção de direitos trabalhistas, 

mesmo com as alterações legislativas ocorridas. Dessa forma, passa-se a analisar o enlace entre 

o contrato e as relações com o trabalho. 

1.1 O CONTRATO E A RELAÇÃO DE TRABALHO 

Envolto na ordem obrigacional, como um de seus principais elementos, o contrato 

representa o elo entre as partes, com a expressão da vontade dos contratantes. É exatamente 

sobre essa vontade expressa que o direito vem interagindo e regulando efeitos, para que as 

partes contratantes não se distanciem das proteções legais existentes, assim como dos motivos 

de existência do pacto. Dessa forma, a vontade humana e a ética são os fundamentos primeiros 

e indissociáveis do contrato. 

Assim se pode notar no entendimento claro de Gonçalves1.  

 

O contrato é a mais ampla comum e a mais importante fonte de obrigações, devido às 

suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico. Fonte de obrigação 

é o fato que lhe dá origem. Os fatos humanos que o Código Civil brasileiro considera 

geradores de obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da vontade; 

e c) os atos ilícitos, dolosos e culposos. 

 

Como ensina Caio Mário2, o contrato representa “um acordo de vontade, na 

conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar 

ou extinguir direitos”. O que também está inserido na CLT, através do artigo 442 que expõe 

que “Contrato individual de trabalho é o acordo, tácito ou expresso, correspondente à relação 

de emprego”. Dessa maneira, nota-se que as espécies de contrato civil e de trabalho estão 

próximas quantos às bases que determinam a relação obrigacional. Os direitos trabalhistas 

inseridos nos contratos de trabalho seguem a regra geral acima exposta. O contrato de trabalho 

assim é definido pela doutrina trabalhista, como se observa na definição de Martinez3:  

                                                 
1GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. III, 2010, p. 21. 
2PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. III, p. 7. 
3MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. Saraiva, 2017. p. 181. 
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Contrato de emprego é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física (o empregado) 

obriga-se, de modo pessoal e intransferível, mediante pagamento de uma 

contraprestação (remuneração), a prestar trabalho não eventual em proveito de outra 

pessoa, física ou jurídica (empregador), que assume os riscos da atividade 

desenvolvida e que subordina juridicamente o prestador. 

 

Como se pode notar, estão presentes nos contratos de trabalho, que expressam 

relações de emprego, as características gerais dos pactos obrigacionais pela fixação de negócio 

jurídico bilateral por meio de contraprestação. Aderidas a estas, vêm as da natureza do vínculo 

de trabalho, como a subordinação, a pessoalidade, a remuneração, dentre outras, como 

destacadas no conceito acima citado. 

Fica evidente que o mútuo respeito, com consenso entre os envolvidos, assim como 

o respeito à ética, são preceitos imperiosos para que o ato negocial exista. Essa é a ideia central 

do enfoque que se pretende defender no presente trabalho, tendo-se que as partes, mesmo na 

relação pautada no labor, não podem se afastar de tais preceitos, sujeito a determinadas 

consequências de macularem na origem o contrato e todas as relações advindas deste. 

É fato que as relações contratuais na pós-modernidade não guardam as mesmas 

características e necessidade dos vínculos de outras épocas. Também o é que as regras de união 

das partes precisaram ser alteradas, para que os enlaces da era recente se viabilizem, sem 

amarras ou entraves indevidos ao desenvolvimento e avanços socioeconômicos. 

Na concepção mais recente do instituto, as garantias referentes ao negócio jurídico 

bilateral, ao regramento ético envolvido e, especialmente, à vontade das partes com a 

intervenção reguladora estatal foram mantidas, o que demonstra sinal expressivo do ideal do 

respeito ao ordenamento pela prática convencionada, donde não podem se afastar as condutas 

contratuais exercidas pelos cidadãos.  

Bernadete Miranda4 coaduna com a visão acima apresentada, como se pode notar: 

 

Na concepção moderna contrato é negócio jurídico bilateral que gera obrigações para 

ambas as partes, que convencionam, por consentimento recíproco, a dar, fazer ou não 

fazer alguma coisa, verificando, assim, a constituição, modificação ou extinção do 

vínculo patrimonial. 

 

A noção e aplicabilidade do contrato transcende a ordem do direito das obrigações, 

não sendo exclusiva da mesma, como representação específica presente em outras áreas do 

direito, como é o caso da trabalhista como exemplo ora analisado. Portanto, em relação ao 

contrato de trabalho, as noções gerais de âmbito negocial assumem a mesma conceituação 

                                                 
4MIRANDA, Maria Bernadete. Revista Virtual Direito Brasil, v. 2, nº2, 2008. 
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acima, com vistas especiais ao contrato de atividade, determinando a existência especial da 

contratação para esse fim. Demonstra-se, então, a pluralidade de denominações e objetivos que 

o contrato pode atingir, com o resguardo, em todos e todas, das bases éticas como essências da 

boa-fé contratual. 

É bem verdade que os contratos de atividade podem ser de diferentes tipos que 

regulamentam elos e vínculos diversos. Isso porque a relação de trabalho também é gênero 

classificatório, do qual os contratos de autônomo, de emprego, intermitente, de doméstico, de 

terceirizado, dentro outros, fazem partes indissociáveis da concepção central, como espécies do 

gênero. Na legislação vigente, os referidos modos contratuais estão presentes na própria CLT 

reformada, à exclusão do doméstico que se encontra previsto no anteriormente citado art. 7º da 

CF/88. O que fica evidenciado no artigo nº 4425 do texto Consolidado, que acabou utilizando 

a expressão de gênero como demonstrativo de espécie, não levando à invalidação da análise da 

forma como acima tratada. Ainda sobre essa espécie de contratação é necessário salientar que 

os contratos de atividade em sentido estrito não compreendem objetos do presente trabalho, por 

não se voltarem à necessidade de contraprestação pecuniária, como são os casos de suas 

espécies usuais: o contrato de estágio e o contrato de trabalho voluntário. Nesses não existem 

obrigatoriamente as mesmas condições de contratos onerosos, visto que se destinam à formação 

do estudante6 e à satisfação pessoal altruísta, quando do trabalho voluntário. 

Da noção geral de contratos voltados para a área trabalhista surgem, então, as 

modalidades mais importantes. O vínculo tradicional de emprego, com contrato que leva a 

mesma nomenclatura, que tem como característica central a subordinação do trabalhador com 

seu contratante, com ênfase na área financeira e de controle das atividades que, neste caso, não 

são desenvolvidas com plena autonomia pelo trabalhador. Resta evidente que nessa espécie se 

tem a característica importante da vinculação do trabalhador às ordens da empresa ou de um 

contratante. Esse é exatamente o tipo criticado pela classe econômica dominante, idealizadora 

das mudanças produzidas pela Lei nº 13.467/2017 e, também, da Medida Provisória7 que já a 

modifica. Define-se como negócio jurídico bilateral pelo qual o trabalhador se compromete por 

si a prestar serviços, sem a possibilidade de ser substituído constantemente por outrem, 

mediante remuneração, em proveito do empregador que o subordina. 

                                                 
5CLT. Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo, tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego. 
6Lei 11.788/2008, art. 1º, §2º: “o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”. 
7Medida Provisória 808/2017, de 14 de novembro de 2017. 
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O contrato de trabalho sem vínculo empregatício, que assume o formato de contrato 

de autônomo, onde a subordinação se afina a ponto de até mesmo se tornar ausente, sendo essa 

sua principal diferenciação do tipo anterior. Nesse caso, o trabalhador é o comandante de suas 

atividades e a faz diretamente em relação ao contratante, sem a presença de empresa 

intermediadora, vendendo-as aos outros contratantes que resolvem em comum acordo com o 

trabalhador, acatar e respeitar tal direcionamento das funções e mecanismos de trabalho 

exercido pelo trabalhador. Modalidade que é mais festejada pela classe econômica, por ser a 

menos regulada pelo Direito do Trabalho, com entrega de maior autonomia negocial. Essa se 

adequa melhor às novas exigências de um mercado concorrencial, em face das dificuldades 

financeiras do atual momento. 

Ainda, a análise pontual da espécie que será tratada de forma direta e concentrada 

nessa dissertação, objeto principal das alterações promovidas pela citada legislação reformista. 

Tratadas especialmente nos artigos nº 443, 452-A, ambos da CLT reformada. É a expressão do 

contrato intermitente entre empresas e trabalhadores, também denominado de trabalho por 

hora8, que implica em mais uma maneira flexibilizadora das relações, com a diminuição 

vultuosa do custo da mão de obra no processo produtivo de riquezas empresariais. Essa acepção 

está assim consignada no art. nº 452-A da CLT após lei da Reforma9. 

Faz-se necessário refletir sobre o significado de “precariedade no trabalho”. 

Segundo a Associação de Combate à Precariedade de Trabalho em Portugal define como 

trabalhador em situação de precariedade, “uma pessoa que está numa relação laboral, no 

contexto da qual não consegue acender a uma série de direitos que estariam a esta relação 

laboral, por exemplo, a estabilidade, a remuneração garantida e periódica, o acesso a uma 

indenização quando deixa de estar vinculada e o acesso a um sistema de saúde10”. 

É nessa realidade, com a clareza de preceitos que tornam precárias e 

desregulamentadas as relações de trabalho até então praticadas no Brasil, que se passará a 

estudar o que deve estar obrigatoriamente na base das aludidas espécies de contratação, para 

que o caráter negocial não seja desvirtuado por um de seus proponentes, ou por ambos, ferindo 

os preceitos éticos e de boa-fé contratual. A precariedade das relações ora apontadas se dá, 

especialmente, pelos vínculos contratuais já feitos atualmente, onde a busca pela manutenção 

de direitos e, também, de novas conquistas e melhorias das condições de trabalho e vida para a 

                                                 
8Fontes no Direito Americano sobre regras do trabalho, Federal Labor Standards Act – FLSA. 
9Art. 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. 
10Disponível em: http://observador.pt/especiais/afinal-o-que-e-ser-precario/ 
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classe trabalhadora vem sendo minimizada pelo aspecto econômico, muitas vezes pela 

determinação econômica empresarial, que retira dos contratos, individuais e coletivos, normas 

convencionadas e garantidores de direitos trabalhistas, como aumentos salariais acima da 

inflação, ou também benefícios de planos de saúde com atendimento em acomodações 

diferentes de enfermaria, ou até mesmo o aumento do vale alimentação para que o trabalhador 

faça refeições de melhor qualidade. A precarização aumenta com a mudança da legislação, ao 

passo que tais tratativas negociais passam a não ter mais a presença obrigatória dos sindicatos. 

Verificam-se nos contratos das relações de trabalho os mesmos moldes e 

características das contratações no aspecto geral. Importante frisar que características são essas, 

por se relacionarem diretamente com a temática de estudo, em especial nos critérios destinados 

às garantias contratuais e à realização equilibrada dos contratos. Além dos critérios de 

classificação geral, somam-se aos mesmos os específicos da área trabalhista, compondo o 

seguinte grupo: contratos típicos, comutativos, sinalagmáticos, onerosos e de trato sucessivo. 

A tipicidade dos contratos em estudo está determinada pelas diversas espécies de contrato de 

trabalho, sendo que aqui determinar-se cuidado analítico específico ao trabalho intermitente. 

Como ensina Orlando Gomes11, o caráter comutativo exige a ocorrência do 

equilíbrio entre os contratantes, onde não se pode ter sacrifícios ou vantagens extremas. A 

existência desses últimos torna a relação descompassada, com a criação de conflitos acirrados 

entre os pactuantes, o que pode os levar a cessação do vínculo, por atrito jurídico, com a 

postulação de ações judiciais para a reparação dos danos oriundos de tal situação. Ou seja, o 

término da relação contratual não desejado quando a mesma foi pactuada, em expressa 

condição de desequilíbrio entre os envolvidos.  

Dessa análise se chega à condição sinalagmática, determinante da relação direta 

entre direitos, deveres ou obrigações. No Direito do Trabalho isso quer dizer que se não há 

trabalho não se tem como exigir pagamento ou qualquer outro tipo de contraprestação. Ideia 

condizente com o atual contrato intermitente, apresentado pela Lei Reformada. 

Dita contraprestação, que ocorre na situação corriqueira do trabalho prestado, como 

em qualquer empresa ou âmbito de trabalho, implica na ocorrência do contrato oneroso, onde 

ambas as partes promoverão o dispêndio de energia e dinheiro para a consecução do fim 

almejado. Trabalhador emprega e gasta sua força de trabalho e a empresa ou empregador, em 

contrapartida, paga-o de forma equilibrada, com vantagens proporcionais ao que foi produzido 

e gerado de riquezas ao contratante. 

                                                 
11GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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O trato sucessivo é exatamente uma das caraterísticas que vêm sendo minimizadas 

com os aspectos trabalhistas atuais, em especial com o trabalho intermitente, utilizado no intuito 

de diminuir o ônus gerado pela manutenção de um empregado mensal, urbano e comum. Para 

este, a carga social e tributária12 é meio de desincentivo à contratação.  

Ainda, com base no Código Civil vigente, mister se aplicam aos contratos de 

trabalho os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, quais sejam o agente capaz, forma 

prescrita ou não defesa em lei, assim como o objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, como preceito expresso do art. 104 codificado. Quanto à forma, o contrato de 

trabalho pode assumir a verbal, mais utilizado em todos os tempos como ajuste tácito ou 

expresso de vontades. Verbal não reflete contaminação alguma no que se refere à assinatura da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é obrigatória nos empregos, mesmo que o 

contrato seja verbal. É o caso, por exemplo, de um professor contratado para dar aulas de 

futebol na disciplina de educação física, onde não há definição contratual das atividades do 

professor e nem mesmo há definições de bases curriculares para a matéria, não seguindo o 

professor um regramento escrito de como deve conduzir suas aulas. Já para os contratos escritos 

as regras são mais fechadas e controladas pelas partes, pois aplicadas em setores onde podem 

acontecer mais vícios à contratação, desnaturando a relação inicialmente contratada.  

Há variação considerável no que se refere ao objeto, assumindo aqui maior 

relevância a licitude e a possibilidade. A licitude no quesito de as atividades laborais não serem 

proibidas em Lei, não tratarem de objetos voltados às práticas criminosas e degradantes, como 

os casos das quadrilhas de vendas de drogas, que “empregam” indivíduos em diversos setores 

da atividade, da produção à venda de entorpecentes; a situação das atividades que discriminam 

cidadãos, relegando-os às condições de verdadeira humilhação e imposição de regras em total 

desrespeito à dignidade humana, como os trabalhos voltados à neoescravidão nas fazendas 

produtoras de madeira, carvão, dentre outras. Os objetos que se ligam à construção das 

condições básicas destinadas à vida digna do trabalhador e que resguardam a saúde, a família, 

a formação técnica e, também, a vida do trabalhador estão inseridos nesse requisito geral da 

contratação. Veja-se que tais requisitos devem ser obedecidos para a vida digna de quem 

trabalha e estão localizados em Lei não atacada pela Reforma Trabalhista. Portanto, ainda 

aplicáveis às relações trabalhistas.   

                                                 
12Como carga social e tributária deve-se entender os ônus aderidos à contratação, que se somam ao custo da mão-

de-obra, tais como: FGTS, INSS, PIS, 1/3 constitucional de férias, 13º salário, IRRF, dentre outros, fixos e 

avolumados na relação de trabalho mensal. 
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No que concerne ao agente capaz, o contrato de trabalho apresenta regras próprias. 

A capacidade plena para o trabalho é a mesma atribuída pelo Código Civil, qual seja a da agente 

com no mínimo dezoito anos de idade. Surgem, então, as distinções: o trabalhador em 

capacidade relativa pode exercer atividades laborais e em alguns momentos sem a necessidade 

de assistência como determinada na Lei Civil. Como acontece com o recebimento mensal dos 

salários, evento no qual esse referido trabalhador pode assinar seus contracheques sozinhos, 

sem qualquer assistente legal. Para os trabalhadores em condição especial de aprendizagem a 

idade mínima ao trabalho passa a ser a de quatorze anos13 o que atribui certa autonomia a quem 

labora nessas condições, até mesmo ao aprendiz deficiente, cuja capacidade somente inicia aos 

dezoito anos de idade, como determinou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, que alterou o artigo nº 428 da CLT14. 

Logo, não resta dúvida que o contrato de trabalho é uma espécie de contrato 

nominado, regulado por legislação própria, sem embargo de subsidiariamente se utilizar dos 

princípios tratados na teoria geral dos contratos positivada no Código civil, conforme será visto 

ainda neste capítulo primeiro. 

Agora se faz necessária à aferição da Evolução Histórica da Ordem Contratual 

Trabalhista e dos princípios que regem o enlace jurídico dos contratantes que, bem empregados 

em cada espécie contratual, devem manter existente a possibilidade de contratação trabalhista 

que atenda os anseios de ambas as partes, e não em total descompasso ao sistema protetivo 

constitucional, resultando em predileções pelos fortes economicamente em detrimento dos 

menos abastados de patrimônio e meios produtivos. Passa-se, então, à apreciação histórica dos 

contratos de trabalho em primeiro passo. Após, será procedida à ordem dos princípios. 

1.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICAS DA CONTRATAÇÃO LABORAL 

Nas primeiras relações de trabalho existentes no Brasil não há que se falar em 

contrato de trabalho, exatamente. O trabalho de início sempre foi uma exigência e imposição, 

                                                 
13CLT, Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação, o trabalhador de quatorze até dezoito 

anos (redação dada ao caput pela Lei 10.097, de 19-12-2000). 

CLT, Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos quatorze anos (redação dada ao caput pela Lei 10.097/2000)   
14§ 8º Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem 

pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação 

de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência)   
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aplicado como castigo aos menos favorecidos. É o que se denota nos idos do século XVI, com 

a produção do açúcar e o início da escravidão em território nacional15.  

Assim, anuência de vontades e objetivos comuns ficavam distantes da relação entre 

as partes, que nem mesmo da espécie negocial pode ser chamada. A ausência de liberdade para 

a contratação era a tônica daquele momento. Na verdade, o que havia era regra de dominação, 

legitimada pelos aspectos políticos e culturais da época, exemplo típico de desregulamentação 

na esfera do trabalho. Sendo assim, não é possível relacionar o surgimento das relações 

contratuais do trabalho entre os séculos XVI e XIX, com a abolição oficial da escravatura. 

Sobre essa temática volta-se a tratar na última parte do presente estudo, pois se relaciona com 

a efetivação de uma parte dos riscos adiante relatados. 

Com os negros livres, somados aos imigrantes vindos em buscas de oportunidades 

no Brasil, logo após a abolição da escravatura, surgiram então as primeiras relações de trabalho 

proletário, pautadas em contratos verbais de pura aceitação do trabalhador às regras impostas 

pelos contratantes. Tais regras contratuais sequer podiam ser discutidas e a aceitação às mesmas 

era uma imposição do momento social da época, face à total desregulamentação do trabalho no 

Brasil, visto que era inexistente até então. Era o que ocorria com os servos, os profissionais das 

corporações de ofício e o sistema de patronato. 

Para o âmbito contratual que se quer estudar, as relações de trabalho que passam a 

interessar, portanto, são as desenvolvidas durante o século XIX, mais precisamente 

capitaneadas pela revolução industrial. Até então, não se podem apresentar espécies de contrato 

de trabalho, com relações de emprego bilaterais, protetivas aos direitos do trabalhador. Por isso, 

passa-se a analisar tal época contratual.   

Então, é imperiosa a feitura de reflexão maior sobre as origens as regras de 

contratação para o trabalho, o que se passa a fazer neste momento. Como podem ser observadas 

pelos autores citados posteriormente, as transformações contratuais apresentam direta ligação 

com movimentos de transformações sociais refletidas nas relações de trabalho. 

“A família constitui um sistema econômico de gestão”, segundo Perrot16. Baseado 

no sistema familiar, antes e depois da Revolução Industrial, o trabalho apresentou suas 

transformações com ênfase nas acepções do mundo privado e do mundo público. 

O controle e a pressão exacerbada exercida pela forma produtiva da época acabam 

por romper as comportas do acumular de experiências sensoriais do trabalhador que se revolta 

                                                 
15PENA, Rodolfo F. Alves. "Trabalho escravo no Brasil atual"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/brasil/trabalho-escravo-no-brasil-atual.htm>. Acesso em 01 de dezembro de 2017. 
16PERROT, Michelle. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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contra esse sistema na segunda metade do século XIX. Salta ao senso obrigacional o total 

distanciamento ao sistema que enlaça a dignidade da pessoa humana. 

Resta claro que o sistema trabalhista vigente à época era o do patronato, utilizado 

até final do século XIX. Esse sistema ofereceu o substrato econômico da formação das 

empresas e suas diversas espécies de organização e sociedade, assim como das formas de 

trabalho pautadas em longas e excessivas jornadas. Especialmente, criou o formato 

obrigacional de contratação utilizado por longo período de tempo, que acabou vinculando as 

origens laborais e contaminando algumas estruturas até os dias atuais, como se observa na já 

quase extinta relação de emprego doméstica, pautada, em quase todos os momentos, por normas 

opressoras e desrespeitosas impostas ao empregado, como é o caso das longas jornadas e a 

ausência de proteções à mulher gestante e ao menor, representadas nas artes cênicas pelas 

películas que retratavam tal organização trabalhista, como “Tempos Modernos17”.  

Com o fortalecimento da Burguesia após o século XVIII, o status da maneira de 

trabalho foi alterado. O indivíduo precisa se tornar um exímio produtor de bens e riquezas, 

concentrando-se no trabalho e, como consequência, afastando-se das maneiras de desvios de 

interesses quanto a isso. 

Tais transformações revolucionaram a maneira de ser das pessoas, com menos 

vínculos aos valores familiares, com doenças do stress da produção em séria, como também 

tornaram as empresas mais competitivas. A competitividade entre empresas e mercados 

consumidores gerou a necessidade de transformações, com a vinculação do trabalhador à hora 

produtiva de trabalho, desvencilhando-se da inatividade geradora de ônus para as empresas e 

empregadores. 

Nessa realidade evolutiva do trabalho é de se destacar uma nova morfologia do 

trabalho, com o embate de pressões entre o “trabalho vivo” e o “trabalho morto”. Nesse sentido, 

está-se a declarar a desnecessidade do trabalho eminentemente movido pelos indivíduos, pela 

presença das máquinas e equipamentos modernos e de informática, que substituem a 

necessidade real do homem produtivo. Mesmo porque as máquinas são bem mais potentes que 

os homens, no aspecto das produções em larga escala. Essas são necessárias para manter a 

empresa concorrendo no mercado comum mundial, o que se tornou obrigatório com a 

flexibilização inclusive das fronteiras comerciais entre os diversos Países. 

                                                 
17Modern Times, filme lançado em 5 de fevereiro de 1936, em Nova Iorque. Direção: Charlie Chaplin 

Roteiro: Charlie Chaplin, Canção original: The Nonsense Song. 
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Ter-se-á, com isso, postos de trabalho precarizados com o tempo, chegando-se até 

mesmo a “abolição” dos postos de trabalho, substituídos pelo trabalho em domicílio, o que pode 

já ser dito como modalidade laboral exercida com muita frequência nos dias atuais. Onde os 

colaboradores trabalham direto de suas casas, em shoppings, da praia ou até mesmo de dentro 

de um avião, com o fito exclusivo de desenvolver uma determinada produtividade sem que 

necessitem estar no espaço físico da empresa. É o que vem acontecendo e sendo observado em 

empresas de diversos setores no Brasil, que passou a inserir em sua legislação as condições 

para o trabalho à distância. 

Essa modalidade de produção se apresenta como o ciclo de transformação contínua 

das relações de trabalho que, num determinado ciclo histórico, perpassa pela condição inicial 

do trabalho, na esfera privada do labor. No Brasil, o trabalho em domicílio tem se apresentado 

como a saída para esse cenário mundial de crise. Existe previsão legal para tanto na própria lei 

trabalhista de base, a CLT, como se observa no art. 6º18. 

A prova do retorno ao ciclo trabalhista anterior está feita. Claro que por outros 

meios, os telemáticos. Uso de trabalho fora da empresa, dentro de casa, na praia, no shopping, 

na praça, num sistema de reaproximação do indivíduo da esfera privada, em face da esfera 

pública, movimento combatido, enfraquecido e dissipado nas transformações de passagem de 

eras.  

Após a breve observância histórica, deve ser feita a colocação ideal da aplicação 

dos princípios nas relações contratuais, especialmente nas relações de trabalho, como 

instrumentos especialíssimos do desenvolvimento do estudo que pretende demonstrar a 

necessidade da aplicação obrigatória dos mesmos, para regular e resguardar direitos do trabalho 

mínimos, conquistas pela classe trabalhadora após muitos e longos anos de debates e embates 

com a classe econômica. 

Dessa forma, com o intuito de demonstrar ainda mais a aproximação das regras 

contratuais e obrigacionais aos contratos da ordem trabalhista, é necessário o desenvolvimento 

dos itens abaixo, com a ideia de demonstrar a obrigatória aplicação dos princípios de direito 

privado e da área trabalhista aos contratos de trabalho. 

                                                 
18Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 

do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

(Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011). 

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para 

fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 

(Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011) 
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1.3 PRINCÍPIOS DO DIREITO PRIVADO APLICÁVEL AOS CONTRATOS DE 

TRABALHO 

Com o remanescer do Estado Social de Direito na Constituição da república 

Federativa do Brasil de 1988 e a tentativa do equilíbrio fundamental entre as normas públicas 

de intervenção na esfera individual, em especial no sistema obrigacional do País, passou o 

direito contratual a necessitar de uma nova ordem de princípios que complementam os ditames 

sobre a força obrigacional e seus efeitos, assim como lecionam Theodoro Júnior19 e Azevedo. 

Aderem-se ao rol dos princípios básicos da ordem contratual os seguintes:  

1) o da boa-fé objetiva;  

2) o do equilíbrio econômico;  

3) o da função social do contrato.  

A realidade contratual está hoje em dia calcada na apresentação prática e real desses 

três princípios. Atreladas aos princípios ora enumerados, devem ser analisadas condições de 

aplicabilidade dos mesmos, que não se confundem com tais princípios, mas representam regras 

de utilização, através da análise da eticidade, socialidade e operalibilida, que serão tratadas 

adiante no presente trabalho: 

Confirmando o que ora se pronuncia, com a inclusão dos três últimos princípios 

consolidados no sistema obrigacional vigente, nota-se a lição de Theodoro Júnior: 

 

É inegável, nos tempos atuais, que os contratos, de acordo com a visão social do 

Estado Democrático de Direito, hão de submeter-se ao intervencionismo estatal 

manejado com o propósito de superar o individualismo egoístico e buscar a 

implantação de uma sociedade presidida pelo bem-estar e sob “efetiva prevalência da 

garantia jurídica dos direitos humanos20”. 

 

Pelo equilíbrio contratual deve ser entendido o controle necessário para que não 

ocorra onerosidade em excesso para qualquer das partes no cumprimento das avenças. Até 

mesmo a proteção necessária contra as lesões aos direitos que podem surgir da ordem 

contratada. Assim, é cabível a resolução dos contratos caso a obrigação se torne onerosa em 

demais ou inexequível, como gatilho protetor dessas relações, o que é previsto nos artigos 157, 

478 e 479 do Código Civil. Os comentários que se referem à boa-fé e à função social serão 

realizados logo em seguida. Forma-se, portanto, a base de toda a ordem contratual, com a 

assunção aos princípios acima expostos. Esse em especial, o da função social dos contratos 

                                                 
19  O Contrato e a sua Função Social. 4ª edição. Forense: Rio de Janeiro, 2014, p.6. 
20DÍAZ, Elias. Estado de derecho y sociedade democrática, Madrid, Editora Cuadernos para el Diálogo, 1975, 

p.39, apud FRANÇA, Pedro Arruda. Contratos atípicos, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 33. 



25 

 

representa nos dias atuais a salvaguarda necessária aos direitos laborais, como adiante se 

pretende comprovar. 

Tomando-se por base a boa-fé objetiva como princípio, é de se ressaltar que o 

cumprimento perfeito do contrato há que se pautar na não existência da intenção de ludibriar e 

causar prejuízos de uma parte a outra, assim como a realização de condutas e medidas que 

venham atender à probidade e solidariedade quanto ao atingimento dos fins contratuais. O que 

vem a confirmar a teoria da existência dos deveres paralelos dos contratos, com esse fito 

específico. No entanto, essa demonstração é feita sobre a comparação entre as atitudes 

contratuais realizadas e o que se espera ou esperava de qualquer indivíduo honesto, que atua 

pautado nos usos e costumes desse âmbito. De forma que passa a ser irrelevante o elemento 

“vontade do agente”. 

O artigo 422 do Código Civil vigente21 é claro nesse sentido, quando preceitua a 

boa-fé e a probidade como obrigação dos contratantes, valendo esse preceito em toda a ordem 

de direitos vigentes no Brasil. Por tal visão assim inserida no ordenamento jurídico, a boa-fé 

deve ser observada em todas as fases contratuais, até mesmo antes dos contratantes firmarem o 

pacto, ou seja, na fase de negociações e acertos prévios de condições básicas para a realização 

do negócio jurídico. O que também se encontra albergado pelos julgados dos Tribunais, como 

é o caso do Recurso Especial 1.051.065/AM que trata do Dano Pré-processual, como explica 

Theodoro Júnior22 quando relata que “(...) reparação do dano pré-processual, ou seja, do 

prejuízo acarretado pelo injusto rompimento das tratativas preparatórias de um contrato.” A 

garantia da boa-fé deve ser usada para coibir até mesmo as tratativas negociais com essa ênfase 

e o afã do negociador ameaçar a não concretização da negociação para, tão somente, obter 

vantagens financeiras no contrato. 

Exemplos práticos acontecem no momento onde o possível comprador acena com 

a possibilidade de aquisição de um produto, pelo preço e condições expostas pelo vendedor, 

sendo que o primeiro deve realmente praticar atos que o aproximem da ação de pagar o preço 

e adquirir o bem. De forma inversa não poderia agir, querendo subtrair a coisa do possuidor, 

por meio de subterfúgios em não pagar o preço avençado. 

Ou, também, como não se deve observar nos contratos de trabalho, como gênero 

da relação empregatícia. Não se pode operar a realização de um contrato por prazo 

indeterminado, onde usualmente, os sujeitos apontam para uma relação duradoura, onerosa e 

                                                 
21Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. 
22O contrato e sua função social. 4ª ed. p. 34, Forense: 2014. 
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profícua para ambos os polos, exigindo-se garantias de facilidades rescisórias. Os indivíduos 

interagem e dotam a relação de um caráter que pode permitir a estruturação de projetos 

empresariais e também da construção de vida do trabalhador nesses casos. 

Esquiva-se, então, às garantias antes mencionadas, aos princípios basilares a 

modificação de enfoque contratual trabalhista, somente em preito ao tempo de crises. As bases 

dignas e honestas de uma contratação não podem simplesmente ser trocadas por outras que 

contrariam o sentido da lisura objetiva, permitindo-se a contratação frágil e de fácil 

desfazimento. Os contratos da área trabalhista, como espécies do gênero das obrigações, 

prescindem, então, da aplicação dos princípios antes estudados, para que não ocorra o 

subterfugio ocasionado pelas partes do animus de tais contratações, qual seja a criação do 

âmbito de vida digna ao trabalhador e sua família, como também a viabilização da atividade 

lucrativa dos contratantes, empregadores pessoas físicas ou jurídicas. 

O Direito Constitucional Brasileiro confirma as ideias acima expostas, conferindo 

a revisão dos institutos privados conforme a base axiológica da Constituição. Pois bem, as 

esferas pública e privada passam a se comunicar profundamente no sistema vigente. Esse 

entendimento está presente nas lições de Gustavo Tepedino23”, que confirmam a principiologia 

antes comentada. A percepção correta da nova ordem obrigacional é inerente à assimilação das 

tendências constitucionais. 

Ligados à retidão objetiva emergem valores arraigados na ordem obrigacional, 

quais sejam os da “eticidade e socialidade24”. Torna-se, então, o contrato afeito à condição 

humana ética. O que acabou por demandar a inserção de cláusulas gerais no ordenamento 

vigente, apresentando-se como sistema aberto suscetível às adequações exigidas pelas relações 

pós-modernas de direito. O sistema jurídico se torna mais elástico em sua função interpretativa, 

com a supervalorização da dignidade humana, fato este seguido pela ordem obrigacional. 

O entendimento de Rodrigues25 é esse, apresentado de forma clara: 

 

Se é verdade que “os direitos fundamentais devem ser considerados na concretização 

das cláusulas gerais juscivilistas” (Canaris, 2003, p.17), pode-se dizer que a 

necessidade de os contratantes se comportarem com lealdade e respeito mútuo passa, 

precipuamente, pela observância e respeito à dignidade humana nas relações privadas. 

Com influência normativa – e não apenas retórica – do valor humanístico na relação 

contratual, impede-se que, legitimada pela autonomia privada, torne-se o processo 

contratual um campo de batalhas.  

 

                                                 
23TEPEDINO, Gustavo. Revista Jurídica. Vol. 54. P. 11-26. 2006. 
24RODRIGUES, Daniel Colnago. O contrato como processo e a boa-fé objetiva: por uma filtragem constitucional 

da teoria contratual. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 77, p. 271-292, 2011.   
25_________ 
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Resta claro que a relação obrigacional passou a ter um enfoque dinâmico, com a 

inserção de direitos e deveres recíprocos aos contratantes. Assim surge o paradigma da boa-fé 

inserida nos contratos, representativo da tutela da confiança entre contratantes pela ordem 

jurídica vigente. O valor da eticidade26 passa a vigorar nos contratos, subordinando-os. Dessa 

forma, precisa ser questionada a inserção da base ética como princípio da relação negocial, o 

que é aceitável. 

Com a proteção que se quer dar aos contratantes, suas finalidades e direitos 

resguardados pelo contrato, assim como também o cumprimento equilibrado dos deveres daí 

oriundos, o suporte ético passa a ter fundamental importância, para evitar os desvios de conduta 

das partes e a ocorrência de processos sociais dispersivos, que desaguam em conflitos e litígios 

afastadores dos fins sociais pretendidos inicialmente. 

Então, alavancar a ética a princípio contratual é mais do que necessário, ainda mais 

nas relações de trabalho, onde os desiguais existem e contratam; onde as regras capitalistas 

imperam e determinam a existência das diversidades e desigualdades entre os contratantes. No 

caso do trabalho, tais divergências são ainda mais profundas. Historicamente o trabalhador tem 

se demonstrado muito mais fraco e menos poderoso que seus contratantes. Foi o que ocorreu 

entre senhores e escravos; feudos e vassalos; artesãos e aprendizes; patrão e empregado. 

Recentemente, empresa e colaboradores. Essas relações são espécimes desequilibradas por 

essência, baseadas nos quesitos da exploração do trabalho e da lucratividade como pontos 

primordiais. 

Eticidade, socialidade27 e operabilidade são consideradas como indissociáveis dos 

contratos de trabalho, face à desigualdade profunda entre os polos da relação. Eram e devem 

ser utilizadas como instrumentos de controle sobre o avanço desmedido do ímpeto empresarial 

lucrativo, que almeja afastar as proteções e direitos de base, segundo dispositivos da nova 

ordem legal do trabalho, como é o caso da desregulamentação promovida pelos dispositivos da 

nova CLT que legitimam o trabalho intermitente28. 

                                                 
26MARTINS-COSTA, Judith, BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes teóricas do Novo Código Civil brasileiro, 

São Paulo, Saraiva, 2002. 
27Como ensina BRANCO, Gerson Luiz Carlos, em sua obra: Diretrizes teóricas do Novo Código Civil brasileiro, 

São Paulo, Saraiva, 2002, p. 144: “se a eticidade está no fundamento das regras civis, dúvidas não há de que o 

Direito Civil em nossos dias é também marcado pela sociedade, pela situação de suas regras no plano da vida 

comunitária”. 
28Art. 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. 

§1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando 

qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.  (grifo nosso)  
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A eticidade com função especial de respeito dos contratantes entre si e para com a 

finalidade dos contratos. Donde se pode chegar à conclusão que o trabalhador não pode pagar 

para trabalhar e nem mesmo ter salário zero ou negativo. A socialidade com o vinco especial 

entre contrato e proteções sociais, voltadas à vida mínima e digna, à manutenção da subsistência 

e, em especial, a não criação de efeitos que venham a denegrir o meio social saudável e sem 

crises, o que não vem sendo observado nos dias atuais e nos preceitos reformadores. 

A operabilidade se destina à ideia de o contrato ser plenamente exequível, sem que 

qualquer das partes tenha que suportar ônus desmedido, ou até mesmo tenha que denunciar o 

contrato, pela impossibilidade de seu cumprimento, pois as condições apresentadas superam 

exacerbadamente as exigências proporcionais e razoáveis do ambiente de trabalho saudável. 

Contratos que venham a atingir a inexequibilidade ferem diretamente a ética e a probidade da 

relação. 

                                                 
§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de vinte e quatro horas para responder ao chamado, 

presumida, no silêncio, a recusa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017) 

§ 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. (Incluído 

pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

§ 4º (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 5º (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 6º Na data acordada para o pagamento, observado o disposto no § 11, o empregado receberá, de imediato, as 

seguintes parcelas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

I - remuneração; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

III - décimo terceiro salário proporcional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

IV - repouso semanal remunerado; e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

V - adicionais legais. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

§ 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas 

referidas no § 6º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

§ 8º (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, 

período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 13.7.2017). 

§ 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três períodos, 

nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 11. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º 

não poderá ser estipulado por período superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação 

de serviço. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 12. O valor previsto no inciso II do caput não será inferior àquele devido aos demais empregados do 

estabelecimento que exerçam a mesma função. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 13. Para os fins do disposto neste artigo, o auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir 

da data do início da incapacidade, vedada a aplicação do disposto § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 14. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social, nos termos do disposto no § 3º do art. 

72 da Lei nº 8.213, de 1991. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

§ 15. Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos nos § 1º e § 2º. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 
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Passam a ser, portanto, limitadores da autonomia privada, expondo deveres de 

condutas gerais entre contratantes, como é o caso da segurança, da prestação de contas, de 

cuidados gerais com o patrimônio de outrem, dentre outros. 

A doutrina de Álvaro Villaça de Azevedo29 condiz com o apresentado, no sentido 

que relata: 

Assim, desde o início devem os contratantes manter seu espírito de lealdade, 

esclarecendo os fatos relevantes e as situações atinentes à contratação, procurando 

razoavelmente equilibrar as prestações, expressando-se com clareza e esclarecendo o 

conteúdo do contrato, evitando eventuais interpretações divergentes, bem como 

cláusulas leoninas, só em favor de um dos contratantes, cumprindo suas obrigações 

nos moldes pactuados, objetivando a realização dos fins econômicos e sociais do 

contratado; tudo para que a extinção do contrato não provoque resíduos ou situações 

de enriquecimento indevido, sem causa...  

 

Os contratos e suas diversas modalidades têm se alterado ao longo dos tempos e 

momentos históricos vividos pelos brasileiros. A amplitude e a complexidade dos mesmos têm 

exigido das partes profundos conhecimentos em matéria de deveres acessórios, assim como em 

questões jurídicas de exceções. Modernamente, é grande o número de pactos que apresentam 

detalhes múltiplos, que chegam a expor as fragilidades de quem contrata. Ocorre dessa forma 

nos novos contratos de Multipropriedade ou de usucapião administrativo, por exemplo, na 

esfera cível de direitos. 

Também tem ocorrido com muita frequência nos contratos individuais e coletivos 

de trabalho, como o caso de convenções coletivas de categorias, com dispositivos da realidade 

específica das mesmas, ou em contratos de especialistas que assumem cláusulas próprias frente 

à livre concorrência no momento das contratações, expondo habilidades especialíssimas e as 

fragilidades em escala dos demais trabalhadores.  

No âmbito trabalhista as transformações têm sido profundas, segundo a nova Lei. 

Então, é imperiosa a feitura de reflexão maior sobre as origens desse sistema de contratação 

para o trabalho. As transformações contratuais apresentam direta ligação com movimentos de 

transformações sociais refletidas nas relações de trabalho. Mais uma vez ressalta a importância 

dos princípios em questão, para que se mantenham as finalidades e a funcionalidade dos 

contratos de trabalho. Ao não se utilizar da boa-fé contratual, bem como da função social dos 

contratos na área do trabalho, os preceitos norteadores da Constituição estarão desprezados, ou 

seja, será afastada a essência da contratação trabalhista, pautada nas normas protetivas do 

trabalhador, bem como na assunção de riscos da atividade pelas empresas e empregadores. 

                                                 
29AZEVEDO, Álvaro Villaça. O novo código civil brasileiro, p.14 e 15, Método: 2006. 
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A temática em estudo deve estar relacionada à função social dos contratos. A 

complexidade da vida de hoje implica nessa condição também: o indivíduo como agente 

obrigatório em diversas áreas da vida, importando em ações destinadas ao trabalho, lazer, 

saúde, moradia, segurança e educação. Daí a ligação constitucional extremamente pungente. 

Da esfera constitucional advém a função social como essência dos pactos entre trabalhadores e 

empresas. Ademais, a função social está inserida na técnica jurídica que recorre às cláusulas 

gerais, colocando-a como uma delas e determinando sua inserção nos valores constitucionais 

protegidos. Portanto, faz-se uma conexão de valores entre o direito civil e o constitucional, 

levando-se a função social ao patamar de regra geral. 

É o que se pode observar no pensamento de Fábio Ulhoa30: 

 

Por tudo que se examinou acerca da evolução do direito dos contratos, pode-se 

afirmar, desde logo, que a função social insculpida como cláusula geral no Código 

Civil (art. 421: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”) não se refere à consolidação da civilização ou à afirmação da 

individualidade. A função social referida na lei é uma limitação da liberdade de 

contratar, no sentido da invalidade dos contratos que não a cumprem. Tanto assim que 

considera o Código, numa regra de caráter transitório, que o contrato sem função 

social é nulo por contrariar norma de ordem pública (art. nº 2035, parágrafo único).  

 

Com a interpretação acima inserida, o papel da função social passa a ser muito mais 

importante do que o destinado a um ramo do direito. Assume a condição de interferir em todas 

as áreas, por que dizer na do trabalho também. Após a evolução contratual exposta na parte 

histórica do presente trabalho, em especial as referidas aos séculos XIX e XX, a função social 

dos contratos passa a ser entendida como a limitação à autonomia privada sobre a vertente 

individualista, apontando para os efeitos que os contratos geram no meio social, com a devida 

condição de existência e valoração das cláusulas contratuais, em especial quanto à eficácia das 

mesmas31. Esta está condicionada à observância de preceitos como solidariedade e dignidade 

no tratamento contratual, como bem tratado por Nelson e Rosa Nery32. Pela valoração de regra 

geral, a inserção no contrato de trabalho, como espécie contratual, é obrigatória e de cunho 

público e de atenção aos direitos sociais. Não se pode adotar qualquer contratação nesse 

espécime sem que a função social seja expressamente obedecida. Então, não pode ser 

contratado o trabalhador e, para tanto, ter um dispêndio financeiro maior e desproporcional ao 

crédito que receberá pelo trabalho prestado. 

                                                 
30COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Contratos. 6ª ed. Saraiva: 2013, p. 50. 
31MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A função social como instrumento de equilíbrio contratual no Código de 

Defesa do Consumidor. Revista de Direito Privado. Vol. 72. Ano 17. P. 17-47. São Paulo: RT, dez. 2016. 
32 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa. Código Civil Comentado. 11ªed. São Paulo: RT, 2014, p. 796. 
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Essa ótica vem sendo aceitas e aplicadas pelos Tribunais brasileiros, em especial o 

Superior Tribunal de Justiça, que já há algum tempo vem aplicando a função social como 

requisito essencial dos contratos, relacionados, inclusivo, com a área do trabalho. Pontuando 

claramente a necessidade de equilíbrio contratual, posição razoavelmente equilibrada entre as 

partes, não composição de ônus excessivo em detrimento de um dos contratantes e a não 

possibilidade de desequilíbrio social criado pelo cumprimento do contrato são alguns dos 

argumentos técnicos e jurídicos adotados pelos julgadores para a tomada de decisões que 

enaltecem o emprego da função social.  

Não tem permitido o Tribunal a burla aos contratos de trabalho firmados, na 

circunstância que não permite a rescisão forçada e fraudulenta do contrato de trabalho por 

proposta de emprego de terceira empresa, que objetiva tão somente a retirada de um bom 

profissional da concorrência. É o que se pode observar no julgamento proferido pela 4ª turma, 

no Resp. nº 1.127.247 /DF, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, ainda no ano de 201033, 

com fito direto a proteger uma determinada relação de contrato de atividade. Decisão em 

perfeito compasso com a ética e a função social como determinantes da contratação, voltadas 

especialmente à funcionalidade do contrato de trabalho. 

Não pode ser afastada dessas conclusões a ideia de que o contrato não é eterno. O 

que não significa dizer que pode ser rescindido por motivação contrária à boa-fé, função social 

e funcionalidade presentes. Está última resta evidente que apresenta o sentido de continuidade, 

visto que o contrato de trabalho é usado para a manutenção da subsistência. Se deixar de 

trabalhar, a pobreza e as dificuldades passam a assolar o detentor da força de trabalho, que vive 

do seu emprego. Dessa maneira, o labor com constante cessão de continuidade ou que o vínculo 

é volátil, no sentido de ser desfeito facilmente para objetivar uma nova contratação fere os 

princípios até agora estudados. Esse é o caso do trabalho intermitente, objeto importante desse 

estudo. A não continuidade consensual do contrato deve ser protegida, por ser interesse de 

ambas as partes. Deve ser protegida a cessão também quando a funcionalidade se completou, 

como nos contratos a prazo ou por determina e expressa função e tempo. Aqui se tem 

novamente a interpretação do STJ em proteção aos princípios comentados, na decisão do 

Ministro Aldir Passarinho Júnior, no Agravo de nº 988.736/SP34. 

                                                 
33CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 394. 
34CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO. MEDIDA 

CAUTELAR INOMINADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. LIMINAR PARA 

CONTINUIDADE DA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. (STJ, 4ª T., Ag Rg. no Ag 98.736/SP, 

ac. 23.09.2008, Dje 03.11.2008). 
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O bem comum precisa ser observado em todos os pactos, para que a existência 

coletiva se torne e permaneça digna, assim como determina a própria ordem Constitucional. Os 

efeitos contratuais não podem ser pensados somente entre os pactuantes, sujeita à punição de 

inúmeras injustiças sociais serem perpetradas, como é o caso das extremas concentrações de 

renda, da ausência de oportunidades e ofertas de emprego, assim como também da 

subordinação como caráter de dominação da empresa sobre a classe trabalhadora.  

Portanto, a prioridade aos processos sociais coesivos deve ser a tônica das relações 

de trabalho, tanto para o crescimento empresarial quanto à manutenção digna da subsistência 

de quem emprega e vende a força de trabalho. O negócio jurídico precisa apresentar o efeito 

social desejado, de resguardo ao direito de terceiros e de outros grupos sociais, sujeito a 

determinadas consequências de penderem à ilicitude e, portanto, serem eivados de vícios que 

podem até mesmo anulá-los. Ainda mais na esfera laboral, que é social por essência. Por isso, 

os limites sociais às funcionalidades dos contratos devem existir e ser respeitados. O 

desenvolvimento econômico que defende a livre iniciativa deve ser limitado pelo respaldo 

social de engrandecimento cultural e econômico dos indivíduos de per si, ou até mesmo das 

categorias profissionais que ocupam. O capital produtivo não consegue persistir sem o trabalho, 

apresentando-se essa acepção como uma via de sentido duplo, ou seja, sendo o inverso dotado 

de bastante verdade. Os extremos das práticas liberais e sociais não se enlaçam ou combinam 

com a contratação do trabalho, pelo que deve prevalecer o equilíbrio. 

A função social dentro da estrutura legislativa, portanto, deve ser aplicada de forma 

específica e pontual, a proteger os terceiros dos efeitos danosos dos contratos, bem como os 

próprios contratantes dos ímpetos das partes desconexos dos efeitos coletivos que atendem o 

bem comum. O objeto da relação de trabalho deve atender aos fins específicos do trabalhador 

em ganhar meios econômicos para sua vida. Mas, não pode se dissipar das interferências sociais 

do amparo social e da seguridade, por exemplo. Assim, deve gerar o pagamento devido das 

contribuições previdenciárias que, de imediato, não serão revertidas diretamente ao trabalhador 

ou empresa, mas sim destinadas aos que delas necessitam como os que fazem jus a um auxílio 

ou recebimento previdenciário expresso na legislação. Portanto, os efeitos gerados pelas 

obrigações nas situações externas a elas são visíveis e delas decorrentes, de modo que precisam 

estar regulados pela exigência da função social. 

Assim sendo, os contratantes devem agir para manter a relação trabalhista adequada 

à função social e à boa-fé contratual. Obedece a tais princípios o contrato de trabalho que 

prioriza as normas de proteção do trabalhador contra os riscos do trabalho, como doenças e 
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acidentes dessa espécie. Também, assim será observado se o contrato trouxer cláusula e 

condições exequíveis pelos contraentes, com a efetivação da vida digna de quem trabalha não 

se distanciando do mínimo necessário à sobrevivência daquele e sua família, com remuneração 

correspondente ao trabalho exercido, acrescida de direitos de base, como é o caso do décimo 

terceiro salário, das férias que gerem a condição de descanso e reposição de forças laborais, do 

respeito à jornada de trabalho e pagamento de adicionais correspondentes, como direitos 

conquistados após longos anos de embates entre as forças produtivas e de trabalho; ao passo 

que na esfera empresarial, contrato que viabilize a existência lucrativa da empresa, não criando 

ônus excessivo e que desestimule a produção e obtenção de lucro, que são os mecanismos 

essenciais destinados a esse polo da relação laboral.   

Para o entendimento do quão é necessária à observância à função social, ressalta-

se que os contraentes ocupam posições diferenciadas, ou até mesmo antagônicas em alguns 

vínculos. Dessa maneira, a regulação dos vincos contratuais precisa estar presente na questão 

geradora de equilíbrio entre os desiguais. No contrato de trabalho é clássica essa disposição, 

onde o empregador visa claramente o lucro e os mecanismos para sua obtenção, ao passo que 

o trabalhador apresenta a pretensão de, através do emprego de sua força de trabalho, receber 

valores que garantam seu sustento e vida e, porque não dizer, promova-lhe a melhoria 

econômica e de importância na sociedade em que vivem. O tão almejado status social. 

Interesses de certa forma opostos, que precisam ser tecidos de forma a ensejar meios para que 

ambos conquistem seus objetivos, dentro das possibilidades de cada contratante, observadas as 

forças antagônicas por natureza entre trabalhadores e empresas, empregadores e empregados. 

Não se tem como exigir de trabalhador e empresa a mesma postura individual face 

ao preço da mão-de-obra empregada e à lucratividade obtida. A procura é pela ordem social 

que seja emprega em harmonia entre os contratantes, sem prejuízos diretos e indiretos à 

coletividade, como deixa claro Junqueira35.  Por esse entendimento, a função social dos 

contratos passa a ser enfraquecida quando ocorrem os prejuízos de terceiros, da sociedade e 

seus grupos, alheios ao contrato firmado. 

O Direito passou a tutelar, então, as expectativas justas e equânimes dos 

contratantes, em proteção clara à confiança que as partes depositam entre si. Confiar que os 

efeitos contratuais serão perseguidos e alcançados pelos anuentes, de forma a atender não 

somente o interesse destes, mas também de respeitar a ordem jurídica que protege os demais 

                                                 
35AZEVEDO, Antônio Junqueira de. “Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado 

(parecer)”, RT 750/117. 
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conviventes do âmbito social. É o caso, verbi gratia, do estatuto protetivo das relações de 

consumo, nos escritos de Zanchet36, assim como também em face dos resguardos necessários 

para a relação clássica de hipossuficiência do trabalhador que, quase de forma invariável, é o 

detentor da condição socioeconômico menos favorável e sem a propriedade dos meios 

produtivos de riquezas. A confiança aqui presente é a de que as expectativas das partes serão 

alcançadas, sem que para isso elas tenham que prejudicar a outra ou a coletividade. No trabalho, 

que a empresa obterá lucros e o trabalhador receberá o pagamento no montante que espera seja 

viabilizador de sua existência como ser social. 

A acepção acima resta mais evidente nas palavras do professor Menezes Cordeiro, 

que se reporta à função social viabilizada pelo emprego da confiança nas relações, expondo que 

a confiança “exprime a situação em que uma pessoa adere, em termos de actividade ou de 

crença, a certas representações, passadas, presentes ou futuras, que tenham por efectivas. O 

princípio da confiança explicitaria o reconhecimento dessa situação e a sua tutela37”. 

Nesse quesito a exatidão e função social se aproximam como princípios inerentes 

à contratação. Na acepção laboral implicam na impossibilidade de condutas abusivas e até 

mesmo sem coerência praticada pelos contratantes. O vínculo não pode ser usado para relegar 

o trabalhador à insubsistência. Veda-se, também, a utilização semelhante a gerar a dificuldade 

financeira exacerbada da empresa ou empregador, a ponto tal de gerar a paralisação ou término 

das atividades pelos efeitos decorrentes da falência empresarial. Consequências desmedidas 

que ferem diretamente o pacto de confiabilidade e, por conseguinte, a função social exigida. 

Da aplicação das ideias acima se deve chegar à proibição contratual da realização 

da prática do comportamento contraditório das partes. A quebra da confiança, portanto, deve 

ser afastada. Os comportamentos contraditórios dão ensejo ao distanciamento das partes da 

função social exigida, quando a essência da conduta inicial do agente tenha vinculado à vontade 

do outro no contato. E, assim, com uma nova conduta em sentido diferente e oposto, a parte 

venha a frustrar a confiabilidade depositada na relação.  

É o que pode acontecer, como se pretende aclarar adiante, nas relações 

intermitentes de trabalho, onde a confiança depositada na relação pode levar o trabalhador a 

erro. Com a intermitência, a conduta de diferentes contratações e diversos vínculos praticados 

ao mesmo tempo, com o ardente intuito de angariar renda de diferentes fontes, pode ser 

                                                 
36ZANCHET, Marília. “A nova força obrigatória dos contratos e o princípio da confiança no ordenamento jurídico 

brasileiro: análise comparada entre o CDC e o CC/2002”, Revista de Direito do Consumidor, vol. 58, p. 117. 
37MENEZES CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha. Da boa-fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 1997, 

p.1.234. 
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surpreendida pelos entraves dos contratantes, gerando a imposição de baixos salários e a 

diminuição drástica da jornada, o que passaria a representar perda salarial. Ferindo, assim, a 

confiança inicial depositada pelos trabalhadores na espécie de contratação, como meio 

flexibilizador e de viabilização de vínculos laborais em momentos de crise econômica. 

Frustrada estará à função social do contrato destinada à categoria profissional, que necessita do 

vínculo como meio de subsistência e que se verá forçada a buscar novos contratos, para tentar 

se aproximar da receita obtida pela relação de emprego tradicional. Isso é a quebra da 

confiabilidade, que macula a função social do contrato, não imaginada pelo legislador na 

elaboração das regras reformistas. 

Nas palavras de Menezes Cordeiro38:  

 

A proibição de venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a 

reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante 

comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status 

gerado pela primeira actuação, que o direito não reconheceu, mas antes a proteção da 

pessoa que teve por boa, com justificação, a actuação em causa. O factum proprium 

impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas para exprimir, na 

sua continuidade, um factor acautelado pela concretização da boa-fé. 

 

Pelo que se deve entender por “venire contra factum proprium” como a validação 

do princípio e da proteção à confiança entre contratantes. A que faz criar o vínculo entre as 

partes e da qual não podem se distanciar as mesmas. O plano trabalhista está perfeitamente 

inserido nesse ambiente de proteções e princípios contratuais, como se tem notado pela 

argumentação traçada acima e em todo o trabalho ora realizado. Outro fator atrelado à função 

social, em especial do contrato de trabalho, a que se deve fazer referência é a funcionalidade 

do mencionado contrato, expressando a causa motivacional de sua formulação. A causa que 

criou nas contratantes o desejo e o interesse de firmar o ajuste de vontades e que, assim sendo, 

não está isolada ou afastada do contrato. 

O motivo de existência dos contratos é determinante para a correta execução dos 

mesmos. Desse motivo determinante nenhumas das partes pode se distanciar. Assim deve 

acontecer no trabalho, onde o motivo determinante das contratações e a utilização da força de 

trabalho pela atividade empresarial em contrapartida ao pagamento com natureza salarial, para 

que o trabalhador possa angariar meios financeiros para a vida. Por quaisquer das maneiras de 

contratação perpassa a finalidade acima. Dessa maneira, o contrato firmado não pode se 

distanciar disso, impondo ônus às partes maiores ou desproporcionais aos fins do enlace. 

                                                 
38MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 1997, p. 769-770. 
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1.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO LABORAL EXISTENTES NOS CONTRATOS DE 

TRABALHO  

Alguns princípios de ordem trabalhista direta, pertencentes à natureza híbrida da 

relação do trabalho, com caracteres intrínsecos de direito privado, precisam ser observados e 

compreendidos, pois se aplicam diretamente na relação contratual do trabalho, produzindo 

efeitos importantes e definindo direitos que, pela natureza que detém, somente podem ser 

modificados com a alteração da Constituição, isso para os que não entendem os mesmos como 

cláusulas pétreas. A observância dos ditames relacionados aos princípios da proteção, da 

aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, da primazia da realidade e da continuidade 

da relação contratual e é norma cogente. Pelo que é preciso passar agora à análise dos referidos 

balizadores da atividade do trabalho.  

Como anteriormente feito no objetivo de demonstrar a relação entre os princípios e 

condições de ambas as áreas de conhecimento jurídico, Civil e Trabalhista, por agora serão 

delineados princípios que interferem diretamente nas questões de trabalho, com o intuito de 

compor a necessidade de respeito e proteção ao trabalhador, mesmo em épocas reformistas. 

O sustentáculo central das relações pautadas em labor é o princípio da Proteção, 

que se encontra disseminado em todo o texto constitucional do trabalho, assim como na 

sequência de artigos da CLT. Exemplo claro é à disposição do artigo nº 7º incisos: VI, XIII e 

XIV da CF/88, que implicam no aviltamento e na elevação da importância das condições 

contratuais advindas por negociação coletiva, em clara presença da proteção destinada ao 

trabalhador exercida pelo ente sindical. A prevalência do negociado sobre o legislado previsto 

no artigo nº 611-A, desta feita do Consolidado também é dispositivo da espécie. Nesse sentido 

a reforma trabalhista reafirmou aspecto protetivo do elo laboral, dando às partes poder de 

pactuar o melhor para ambas, via negociação coletiva eivada de ações protetivas desenvolvidas 

pelo Sindicato. O artigo 444 da Consolidação é representativo da proteção ao hipossuficiente, 

que nesta espécie de contratação é quase que invariavelmente o trabalhador.   

Outro limitador da ação empresarial sobre a desregulamentação dos contratos de 

trabalho é o princípio do não retrocesso social, como se pode observar implicitamente nos 

artigos 5º, §1º e 3º, II, ambos da CF/88. A efetivação de direitos sociais é protegida também na 

ordem trabalhista, não se permitindo que legislações modernizadoras das relações de trabalho 

e emprego venham a ocasionar retrocesso dos direitos básicos conquistados. Esse cuidado é 

exigência da norma constitucional protetiva ao trabalhador brasileiro. 
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A dessemelhança entre a força produtiva e o patrimônio com o capital é o cerne da 

proteção em Direito do Trabalho. São díspares as partes, especialmente no aspecto financeiro. 

Como assim o são, o Estado tem a obrigação de criar mecanismos de proteção ao 

hipossuficiente, em respeito à ética e socialidade dos contratos firmados. 

O trabalhador é o inferior econômico na relação. A força exploratória do capital é 

extremamente superior à força de resistência do trabalhador às condições menos benéficas, 

visto que o trabalhador acaba por aceitar tais condições, pela necessidade de sobrevivência e 

manutenção digna da vida de familiares, inclusive. Por esse raciocínio, a autonomia privada 

necessita ser limitada pelo Estado para que os fins contratuais não sejam viciados pelo domínio 

econômico clássico. 

Assim também entende e reforça Luiz Pedreira39: 

 

O motivo dessa proteção é a inferioridade do contratante amparado em face do outro, 

cuja superioridade lhe permite, ou a um organismo que o represente, impor 

unilateralmente as cláusulas do contrato, que o primeiro não tem a possibilidade de 

discutir, cabendo-lhe aceita-las ou recusá-las em bloco. 

 

É o que se nota realmente nos contratos de trabalho aplicados no Brasil, de todas 

as épocas. O trabalhador não discute as cláusulas e não tem poder ou força política para isso. 

Torna-se vulnerável, pela sua condição de inferioridade econômica, assim como pelas agruras 

sociais a que é submetido. 

O basilar protetivo deve ser interpretado da maneira jurídica correta, qual seja o 

esforço de reduzir as desigualdades entre contratantes. Diferenças essas já antes comentadas e 

responsáveis pela colocação do trabalhador na condição de hipossuficiente. A função é de 

minimizar as desigualdades contratuais, limitando as autonomias individuais das partes, que 

podem até mesmo estipular condições muito desfavoráveis que, assim sendo, tornam-se nulas 

de pleno direito. É um instituto que, uma vez bem empregado, tem a serventia de estancar o 

desequilíbrio entre as partes, alterando a posição de desnível contratual. Em poucas palavras, 

de ofertar condições contratuais para que os riscos da atividade econômica não sejam 

transferidos aos trabalhadores. Proteger não significa prestigiar em detrimento da outra parte, 

lesando-a. 

Existe, também, o segundo caráter protetor, quando se passa a estudar o princípio 

da aplicação da norma jurídica mais favorável. A utilização deste sempre foi vista como 

segurança ao trabalhador, visto que qualquer norma criada, mesmo em caráter privado por 

                                                 
39 PEDREIRA, Luiz de Pinho. Principiologia de direito do trabalho. Salvador: Gráfica Contraste, 1996, p.19. 
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negociação coletiva sindical, necessariamente passaria a produzir efeitos jurídicos se fosse 

melhor ao trabalhador. Isso porque a ocorrência de diversos dispositivos sobre o mesmo assunto 

é recorrente no Direito do Trabalho, onde o atraso e a desatualização da lei específica40 

forçaram que as negociações coletivas sindicais de caráter contratual e a jurisprudência 

assumissem forte importância na regulamentação dos direitos dessa natureza. Então, contudo, 

surgiram especialmente Acordos Coletivos de Trabalho e Convenções Coletivas de Trabalho41 

42 que diferenciaram uma séria de direitos e criaram uma outra grande leva de dispositivos 

jurídicos novos, aplicados a diferentes profissões e categorias do trabalho. Como também 

passaram a surgir, com grande importância para as lides trabalhistas, as Orientações 

Jurisprudenciais43 e as Súmulas44 do Tribunal Superior do Trabalho que encobrem as lacunas 

normativas, determinando a existência de regras aplicáveis, que nem mesmo eram cogitadas 

nos dispositivos legais. 

A criação normativa, agora então com maior ênfase contratual, passou a ser 

regulada pelo princípio da aplicação da norma mais favorável, originado para coibir o avanço 

da classe econômica ainda maior sobre a categoria trabalhadora, no sentido de determinar a 

inclusão de cláusulas e condições desfavoráveis aos trabalhadores em ditos instrumentos. Tais 

atos negociais, formados pelos Acordos e Convenções de Trabalho, assumem a função de 

produzir ato com forma de lei entre as partes, portanto claro dispositivo que é espécie de norma. 

Esse princípio está disseminado em todo o regramento do trabalho, como se pode 

verificar no disposto no artigo nº 468 da CLT45, que nega validade às alterações contratuais que 

venham a impor regras que alterem e prejudiquem o trabalhador já contratado pela empresa, 

podendo-se alterar regras para os que ainda vão ingressar em outras condições jurídicas e 

econômicas, configurados contratos novos de trabalho. e, ainda, como se observa na Súmula 

51, I do TST46, que reafirma o dito pelo artigo acima, sobre a troca ou implementação de 

                                                 
40Explica-se: A Consolidação das leis do Trabalho é de 1943. Desde a sua edição até o ano de 2017 não sofrera 

qualquer transformação substancialmente volumosa, como demanda a nova ordem social e trabalhista. Restava 

para os tribunais a solução de problemas modernos do trabalho não tratados ou solucionados pela norma material 

e, especialmente, processual da década de quarenta. 
41 Art, 7º, XXVI, da CF/88. 
42Princípio da Criatividade Normativa aplicado à área coletiva do trabalho, sendo certo que nos instrumentos 

negociais pode ser criado, direitos e regras novas nunca antes existentes. ** 
43tst.jus.br/ojs. 
44tst.jus.br/sumulas. 
45Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena 

de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
46NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA 

CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. 



39 

 

cláusulas regulamentares novas nos pactos laborais. Outro fator importante desse sistema de 

aplicação da norma mais favorável está impresso na Súmula 375 do TST47, onde está 

consignado que os aumentos salariais das diversas categorias de trabalho, tratados em normas 

privadas e coletivas, Acordos ou Convenções de trabalho, somente podem existir se forem mais 

benéficas que as elaboradas pelo governo, especialmente em sua política salarial, que tem um 

dos seus principais argumentos a Lei do Salário Mínimo48.  

Assim sendo, não será possível uma classe ou categoria profissional, em negociação 

com a categoria empresarial ou econômica, vir a ser coibida a aceitar um reajuste menor que a 

inflação para o ano em discussão. Como também não poderá acertar cláusula que estabelece 

tempo superior a um ano para os reajustes salariais, visto ser este o período máximo 

determinado na Lei acima aludida, bem como é esse o período governamental de reajuste dos 

índices de correção de valores baseados na inflação, divulgados pelo próprio governo federal, 

como o caso dos mais utilizados que são: o IGPM – índice geral de preços do mercado; o IPCA 

– índica nacional de preços ao consumidor amplo; INPC – índice nacional de preços ao 

consumidor, dentre outros e que impactam direto na inflação e no poder de compra dos salários 

dos trabalhadores, que deve ser resposto a cada ano, assim como determinam as normas ora 

mencionadas. Determinando uma norma coletiva correção de salários abaixo dos índices 

inflacionários divulgados pelo governo, tal cláusula será nula, podendo prevalecer no restante 

de seu conteúdo. 

No Direito do Trabalho usam-se algumas teorias para manutenção e extensão do 

princípio do respeito e aplicação da norma mais favorável, como método da atomística e o 

método do conglobamento. O primeiro se reporta a utilização de itens isolados dos contratos, 

que estejam em confronto, para formação de um corpo contratual diferenciado dos demais, 

formado por partes dos antigos ajustes, sem uma organização própria para isso, ocasionando 

efeito indesejado na relação contratual, qual seja, a mistura sem critérios de artigos e 

dispositivos que, uma vez juntos, podem não gerar efeito lógico e sistêmico algum. 

                                                 
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os 

trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 

14.06.1973). 

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito 

jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-1 - inserida em 26.03.1999). 
47REAJUSTES SALARIAIS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE 

POLÍTICA SALARIAL (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 69 da SBDI-1 e da Orientação 

Jurisprudencial nº 40 da SBDI-2) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. 

Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de 

política salarial. (ex-OJs nºs 69 da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994 - e 40 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000). 
48LEI Nº 13.152, DE 29 DE JULHO DE 2015. Dispõe sobre a política de valorização do salário-mínimo e dos 

benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019. 
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Assim sendo, o método do conglobamento é o mais utilizado e eficaz aplicador do 

princípio da norma mais favorável, permitindo que institutos completos de normativos e 

contratos distintos possam ser usados ao mesmo tempo, desprezando-se os menos favoráveis 

ao trabalhador e usando somente os mais favoráveis, sem, contudo, se formar uma nova e mal 

engendrada relação contratual. Esses institutos são formados por blocos de direitos intimamente 

relacionados e não escolhidos de forma aleatória, como é o caso de produtividade e salários, 

por exemplo. Dentre esses dispositivos, verificam-se os que compõem o bloco mais vantajoso 

ao trabalhador e se determina sua aplicação. 

Outro indicador de fundamental importância relacionada à obrigatoriedade e 

manutenção da boa-fé contratual nos pactos laborais, como também para a necessária função 

social desses mesmos ajustes é o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, 

aplicado diretamente nos termos entre empresas e trabalhadores. Tal preceito está inserido no 

texto da Consolidação, especialmente com a redação dada aos artigos nº 9º e 1049 da mesma 

Lei. Porém não é princípio de ordem direta, denotando-se com interpretação sistemática de 

preceitos e, assim sendo, estando na ordem implícita legal. Mas a quase total possibilidade da 

renúncia de direitos trabalhistas é afastada. Vista como uma conclusão obrigatória no Direito 

do Trabalho, que determina a nulidade de atos atentatórios aos direitos dos trabalhadores, como 

assim era previsto textualmente na redação original da exposição de motivos da CLT, em seu 

tópico 5350, mas que sofreu alterações que deixaram o princípio na ordem implícita e lógica do 

sistema laboral. 

Essa lógica relatada se refere à condição que, por exemplo, não existe qualquer 

possibilidade plausível no sentido de que o trabalhador poderá renunciar ao seu salário, se vive 

dele; renunciar de seu 13º salário, se a existência deste já é uma condição social importante no 

final de cada ano, sendo utilizado há várias décadas, até mesmo como um dos meios mais 

importantes de aquecimento da economia local; desfazer-se de seu descanso semanal 

obrigatório e remunerado, se precisa disso para a recomposição de sua força de trabalho e para 

sua saúde de uma forma geral.  

Assim como os demais, esse princípio não é absoluto, mesmo existindo pouca 

possibilidade de afastá-lo na ordem trabalhista no Brasil. A exposição da lide à magistratura do 

                                                 
49Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 

empregados. 
50MARCONDES FILHO, Alexandre. Exposição de Motivos da Consolidação das Leis do Trabalho. In: CLT-LTr 

2009. 36ªed. São Paulo: Ltr, 2009, p.33. 
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trabalho, que poderá homologar um acordo judicial é uma delas, onde o juiz pode autorizar que 

um acordo seja feito, com expressa renúncia pelo trabalhador de parte de seus direitos. A 

observância pelo Estado Juiz de um mínimo necessário à conclusão da lide é a condição para 

tanto. Homologado o acordo, que não é obrigação judicial caso o mesmo não seja viável ou se 

torne inferior ao mínimo necessário ao pagamento digno pelo trabalho prestado, a renúncia 

estará efetivada. Dito feito é expressamente previsto na CLT, especialmente em seu artigo 

84651.  

Preocupação maior agora está com a mesma possibilidade de renúncia, feita via 

acordo produzido entre trabalhadores e empresas, só que pelo formato extrajudicial, o que 

feriria amplamente o princípio da irrenunciabilidade. Está efetivado tal mecanismo, com 

aprovação de texto legal direto e claro pela reforma trabalhista52.  

O cuidado com a temática ocupa a lavra produtiva dos estudiosos que, de toda 

forma, tentam produzir estudos e conhecimentos no sentido de manter a irrenunciabilidade 

como esteio de sustentação das contratações do trabalho, indicando que tal princípio é uma 

decorrência da ordem pública que controla as relações de trabalho e emprego, ordem essa 

inserida no texto Constitucional como realçado em tópico anterior do presente escrito. A 

passagem do texto abaixo indicada, retirada da exposição de motivos da CLT é importante, pois 

encrava o princípio da irrenunciabilidade na ordem jurídica trabalhista do Brasil, como afirma 

Marcondes Filho53: 

 
É importante registrar que o texto da CLT, antes da revisão final empreendida pela 

Comissão que a constituiu, possuía disposição expressa acerca da irrenunciabilidade 

de direitos pelos trabalhadores, mas, conforme relato contido na Exposição de 

Motivos (tópico 53), essa disposição foi suprimida porque os responsáveis pela 

Consolidação das Leis do Trabalho entenderam ser a irrenunciabilidade uma 

elementar conclusão do princípio de ordem pública, mediante o qual são nulos os atos 

praticados no intuito de excluir a eficácia da legislação do trabalho. 

 

                                                 
51Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. 

§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e 

demais condições para seu cumprimento.  

§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não 

cumprir o acordo obrigado a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem 

prejuízo do cumprimento do acordo. 
52 GONSALES, Alessandra. Op. Cit., p. 9-10. CASO SIEMENS: o primeiro caso comprovado de corrupção 

internacional envolvendo a Siemens foi relatado no Japão, onde a companhia pagava propina a militares do país 

asiático em troca de contratos para construir navios de guerra para a frota nipônica. Autoridades alemã e 

estadunidenses descobriram que, entre 2001 e 2007, a Siemens pagou 1,4 bilhão de dólares em propinas a 

autoridades de diversos países, da Argentina à Nigéria, em troca de contratos públicos. 
53MARCONDES FILHO, Alexandre. Exposição de Motivos da Consolidação das Leis do Trabalho. In: CLT – 

LTr 2009. 36. ed. São Paulo: LTr, 2009, p.33. 
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Como se compreende do texto em comento, a negociação extrajudicial passou a ser 

permitida na própria CLT, com o advento da Lei nº 13.467/2017, com a finalidade tão somente 

de homologação judicial do acordo feito diretamente pelas partes. Podendo existir, aqui 

também, a renúncia de direitos, ou mesmo a diminuição de valores sem que o direito seja 

totalmente excluído na negociação efetivada pelas partes. No entanto, a homologação judicial 

continua sendo exigida, não se podendo fazer o pedido por meio do “jus postulandi”, para que 

a força empresarial não prevaleça sobre a crença do trabalhador sobre seus reais direitos já 

conquistados. Não afasta direitos rescisórios já garantidos por Lei, no caso da cessação do 

vínculo. Vê-se que a atribuição de força ao princípio em tela foi mantida, mesmo após as 

alterações sofridas pelo novo texto legal. 

O Supremo Tribunal Federal, mesmo ainda sem saber do teor da reforma trabalhista 

que seria aprovada dois anos após, em 2015 já balizava as conciliações extrajudiciais na área 

trabalhista pelo mesmo ideal da irrenunciabilidade. Foi o que ficou consignado na decisão do 

Ministro Relator à época do RE 590415/SC, Ministro Roberto Barroso54, exigindo a 

participação sindical em acordos de demissão voluntária, com a formulação dos respectivos 

Acordos de Trabalho nesse sentido, onde presente estaria pela força de resistência sindical às 

investidas econômicas a irrenunciabilidade e manutenção da base digna de direitos laborais. 

Segundo o julgado acima identificado, a parte indisponível do direito da trabalhadora foi 

mantida, sendo justificável a feitura do acordo para tornar o tempo de espera pelo direito menor, 

com maior efetivação do direito entrega à trabalhadora. Obediência clara ao princípio, portanto. 

                                                 
5437. Coube à autonomia individual da vontade apenas a decisão sobre aderir ou não ao PDI e, portanto, sobre 

outorgar ou não a quitação, nos termos das normas já aprovadas pela categoria. A reclamante poderia ter optado 

por permanecer no BESC, protegida pela garantia da estabilidade no emprego de que gozava, mas escolheu 

desligar-se dele. Veja-se que, sobre o ponto, o Regulamento do PDI/2001 previa: 

“1.7. A renúncia à estabilidade no emprego é condição imprescindível para a dispensa do empregado e recebimento 

da correspondente indenização legal, bem como das demais vantagens oferecias pelo presente programa. No 

entanto, mesmo que o empregado tenha manifestado interesse e até ratificado sua adesão ao PDI/2001, mas não 

ocorra a ruptura do contrato de trabalho, por qualquer motivo, a referida renúncia não produzirá efeitos e o 

empregado continuará com a estabilidade do emprego, da qual era titular antes da adesão ao PDI/2001” (grifou-

se). 

38. Por outro lado, ao aderir ao PDI, a reclamante não abriu mão de parcelas indisponíveis, que constituíssem 

“patamar civilizatório mínimo” do trabalhador. Não se sujeitou a condições aviltantes de 

trabalho (ao contrário, encerrou a relação de trabalho). Não atentou contra a saúde ou a segurança no trabalho. Não 

abriu mão de ter a sua CNTP assinada. Apenas transacionou eventuais direitos de caráter   patrimonial ainda 

pendentes, que justamente por serem “eventuais” eram incertos, configurando res dubia, e optou por receber, em 

seu lugar, de forma certa e imediata, a importância correspondente a 78 (setenta e oito) vezes o valor da maior 

remuneração que percebeu no Banco. Teve garantida, ainda, a manutenção do plano de saúde pelo prazo de 1 (um) 

ano, a contar do seu desligamento. Não há que se falar, portanto, em renúncia ao direito indisponível. DJe de 29-

5-2015, Inteiro Teor do Acórdão - Página 32 de 56. 
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Emprego de extrema relevância que deve ocorrer nas contratações trabalhistas é o 

do princípio da primazia da realidade. Inicialmente deve ser consignado que esse princípio 

decorre do da proteção, anteriormente inserido nesse estudo.  

Utilizando-se a primazia da realidade, chega-se ao entendimento de que tal 

princípio determina que a realidade fática acontecida deva prevalecer sobre a documental 

desvirtuada, ou seja, se os acontecimentos forem diversos do que estão consignados nos 

documentos oriundos da relação, estes últimos têm seu valor reduzido, ou até mesmo afastado, 

prevalecendo a verdade dos fatos, que determinam o emprego de Direitos trabalhistas. Deve 

ser empregado a favor da verdade dos fatos ocorridos na relação laboral, mesmo que assim 

sejam contra o que alega o trabalhador ou empregado. A relevância do emprego desse princípio 

está em conduzir o contrato de trabalho à realidade, fazendo-o transcender ao que está 

consignado no instrumento contratual. Assim, dando existência real aos contratos, da forma 

como estes são utilizados realmente. 

É comum o controle dos documentos produzidos durante a vigência do contrato de 

trabalho ser da empresa. Assim, é passível a tentativa de alteração da realidade fática com a 

edição de documentos fraudulentos, para que as empresas e empregadores não paguem direitos 

que seriam devidos se a realidade dos fatos se apresentasse. Ocorre de forma recorrente com a 

jornada e prática de horas extras, quando o empregador, que detém o controle dos documentos 

laborais, determina que o empregado registre seu ponto de saída, como se realmente fosse se 

retirar da empresa, mas volte a exercer suas atividades sem registro de jornada corresponde, 

para, claramente, não ser obrigada a pagar o adicional de horas extras.  

Outra evidência da utilização desse princípio em afastar o afã empresarial de 

minimizar custos do trabalho de forma irregular é o que acontece com a remuneração do 

trabalhador que, por muitas vezes, é tratada de forma irregular, contra a primazia da realidade, 

para que sobre a mesma não incida a carga tributária correspondente. Esse entendimento de 

aplicação da primazia da realidade está consignado no texto da Súmula 152 do Tribunal 

Superior do Trabalho55. Portanto, a construção de falsas provas por empregadores é considerada 

como ato nulo de pleno direito, com base no que dispõe o art. 9º da CLT56. Na ordem 

processual, o princípio da primazia da realidade acaba por apresentar a prova testemunhal como 

de fundamental relevância em sua observância e aplicação. Assim, se as testemunhas 

                                                 
55GRATIFICAÇÃO. AJUSTE TÁCITO. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de 

liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito. (Ex-prejulgado n.25) 
56Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
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conseguirem demonstrar a ocorrência de fatos diversos dos que estão consignados em 

documentos, tal prova afasta o valor da prova documental elaborada de forma espúria pelo 

contratante empregador. Por última observância, há que se reportar ao princípio da 

continuidade da relação contratual de emprego, que se apresenta com fundamental em toda e 

qualquer relação da espécie. Como se denota pela nomenclatura utilizada, a relação contratual 

pautada em trabalho e emprego deve ser continua, sem sofrer cisões ou paralisações que 

venham a comprometer essa ordem principiológica. Assim, o contrato dessa categoria 

obrigacional deve ser o mais duradouro possível, com presunções de sua continuidade 

favoráveis ao trabalhador e ao empregado. Nessa ótica é preciso destacar as duas espécies de 

contrato de trabalho que se referem à continuidade: contrato por prazo indeterminado, onde o 

princípio se aplica de forma mais alargada e, assim, a interpretação favorável ao trabalhador 

das nuances contratuais se apresente de forma mais concreta. Nessa modalidade somente é 

sabida a data do início do ajuste, sem que o fim seja predeterminado. Em homenagem ao mesmo 

princípio, o ajuste ainda pode ser por prazo determinado, modalidade na qual o princípio será 

mitigado, mas com regras claras de obediência ao prazo do ajuste, sobre pena da aplicação de 

multa à empresa pelo término antecipado57. 

Dessa maneira, a contratação de trabalho que objetive seu fim prematuro ou mesmo 

a intermitência da prática do trabalho e de seus efeitos fere a realidade obrigacional, 

especialmente quanto à continuidade, visto que o contrário não é cabível nas relações laborais. 

O vínculo entre as partes não é e não pode ser firmado para que se tenha uma incerteza quanto 

à necessidade da prestação de serviços e também de seus reflexos de ordem financeira. O 

empregado não apresenta de início, qualquer intenção em desfazer a relação obrigacional. Ao 

contrário, almeja a sua perpetuação no tempo para que, com isso, tenha meios suficientes de 

manutenção de vida digna e subsistência. Se houver a rescisão de forma breve do contrato, 

opera-se presunção de que a mesma foi objetiva pelo empregador ou empresa contratante. O 

trabalhador/empregado repetirá seus serviços e suas funções habitualmente como reflexo da 

condição continuada do contrato. Esses reflexos do princípio da continuidade representam a 

                                                 
57Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado 

será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do 

contrato. Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta 

dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos 

por prazo indeterminado. 
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presunção dos fatos ordinários da contratação dessa espécie, conforme ideia desenvolvida por 

Nicola Malatesta58. 

Com base no que foi analisado anteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho tem 

entendido que a regra é a continuidade como efeito da contratação trabalhista, sendo que a 

mesma não precisa ser provada pelo trabalhador. O inverso é que demanda ônus probatório aos 

contratantes do serviço, conforme se depreende do entendimento da Súmula 212 do mesmo 

Tribunal59. O que demonstra a aplicação da presunção da continuidade em benefício de quem 

trabalha. 

O que foi relatado sobre os princípios nos itens acima é salutar no sentido de firmar 

determinações que devem ser aplicadas aos contratos de trabalho, como espécie do gênero 

obrigacional mais amplo, previsto na legislação civil. Assim como, apresentar as exigências 

legais para qualquer contrato que venha a ser firmado na baila trabalhista. É necessária a 

coexistência e o respeito dos preceitos trabalhista para com os constitucionais inerentes à 

matéria, especialmente pela exigência de emprega da função social aos contratos, e porque não 

dizer aos contratos de trabalho, tendo-se como corolário desse aparato legal os artigos 5º XXXII 

e 170, ambos da norma ápice. Ao passo que o contrato de trabalho não pode existir sem expressa 

atenção à função social do mesmo. 

Com o estudo até aqui desenvolvido abre-se a possibilidade da análise de forma 

mais profunda do contrato de trabalho intermitente, que passa a ser objeto especifico do capítulo 

que se segue. Pelo que serão apresentadas as características, definições e condições de trabalhos 

presentes na nova relação intermitente trazida pela reforma trabalhista, ao ponto de interligar 

os conhecimentos de ambas as sessões do trabalho, no intuito de visualizar a função social dessa 

espécie de obrigação. Contudo, alinhar o raciocínio com o capítulo de encerramento com o fito 

especial de solucionar a problemática apresentada da desregulamentação de direitos da ordem 

do trabalho. Impossível compreender uma espécie contratual e suas inflexões jurídicas sem 

antes demonstrar sua base, os princípios norteadores de sua formação. 

Passada a análise inicial, histórica e dos princípios de base obrigacional, tanto do 

Direito Civil como do trabalhista, os estudos que se seguem no próximo capítulo se reportam à 

aprovação legislativa do contrato intermitente de trabalho, com as características e direitos 

inerentes à esta modalidade de contratação. Com o objetivo específico de se verificar, em 

                                                 
58MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica em matéria criminal. Tradução Paolo Capitanio. 2ª ed. Campinas: 

Bookseller, 2001. 
59Súmula 212 TST. DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, 

quando negados a prestação de serviços e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da 

relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado (Res. 14/1985, DJ, 19-9-1985). 
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momentos posteriores, se a função social está garantida e presente com a aplicação do contrato 

em sua nova modalidade. 
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2 A CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

INTERMITENTE 

A Lei nº 13.467/2017 tem sido objeto de análise em todos os impactos que poderá 

produzir nas relações trabalhistas, individuais e coletivas e no processo do trabalho. Dentre as 

inovações, destaca-se a regulamentação do modelo do trabalho intermitente no artigo 452-A da 

CLT, inserindo-o, com todas as peculiaridades que apresenta, na condição de trabalho com 

conexão de emprego, trazendo uma ampliação desse conceito e alterando o exercício dos 

poderes disciplinares e diretivo do empregador. A análise detida da lei pode surpreender e trazer 

novas contestações na discussão da relação de emprego. O contrato de trabalho intermitente é 

um contrato sem garantias e sem obrigações. Pela ausência de garantias ao trabalhador 

contratado, a lei permitirá o deslocamento de trabalhadores da estatística de desempregado para 

emprego intermitente, sem qualquer certeza de salário no mês porquanto condicionado à 

convocação pelo empregador. É o emprego sem compromisso de prover renda. Configurar-se-

á no modelo da Lei o trabalho que puder se submeter aos aspectos formais da lei: natureza de 

trabalho a ser prestado e convocação pelo empregador.  

A Lei apresenta um rompimento de paradigma. O trabalho ocasional sempre levou 

como argumento de exclusão de vínculo de emprego, além da ausência do seu caráter habitual, 

a possibilidade de recusa pelo prestador de serviços. Todavia, a nova lei inaugura a inclusão da 

ausência de habitualidade e da manifestação contrária pelo prestador de serviços como 

elementos incapazes de excluir o vínculo de emprego. Há muito ainda que se estudar nesta 

relação de emprego “sui generis”, em que há nítida inversão de controle do contrato e de sua 

vigência pelo empregado. Caberá às empresas a avaliação da conveniência de manter 

trabalhadores nesta condição e, quando se trata de organização empresarial, a possibilidade de 

recusa pelo empregado de executar o trabalho parece incompatível com a dinâmica das 

empresas. Talvez este tipo de contrato não atinja o desejo de redução na estatística dos 

desempregados60. 

Na sessão que se inicia agora, tratar-se-á do contrato intermitente, dando-se ênfase 

aos dispositivos diretos da reforma trabalhista, mas com a análise prévia das bases de 

sustentação jurídica para a realização e execução dos contratos dessa natureza, na ótica da 

aplicação e manutenção dos princípios do Direito brasileiro antes relatados. Na primeira parte, 

que trata dos pilares de sustentação dessa relação contratual, será apresentada questão 

                                                 
60PAULO SÉRGIO JOÃO, CONSULTOR JURÍDICO, Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-set-

22/reflexoes-trabalhistas-trabalho-intermitente-conceito-vinculo-emprego2. 
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importante para a formação obrigacional intermitente: o direito mínimo do trabalhador 

brasileiro, tomando-se por esteio a existência do mínimo remuneratório essencial à vida do 

trabalhador.  

Logo após o momento inicial, a classificação da espécie intermitente será realizada, 

dentre as espécies de contrato de trabalho quanto ao tempo de sua realização, expondo 

principalmente a adequação da intermitência à obediência ou desobediência aos preceitos 

trabalhistas inerentes aos contratos de trabalho realizados com determinação de prazo. 

Em momento posterior, serão dispensadas linhas a tratar das características do 

contrato de prestação de trabalho intermitente, expondo a ligação das mesmas com a obediência 

aos princípios norteadores das obrigações. Assim será feito para dar tratamento adequado à 

temática em estudo, obedecendo às regras metodológicas de adequação do problema aos 

objetivos ora desenvolvidos. Com especial atenção para a relação das características com as 

bases necessárias a contratação. Com efeito, a utilização da espécie contratual em estudo pode 

ser vista como atentatória à função social dos contratos. Porém, é imprescindível a verificação 

das mudanças ocorridas na prática, de acordo com cada caso de sua aplicação, com o intuito de 

se determinar os efeitos danosos ao meio social.  

2.1 MÍNIMOS ESSENCIAIS À VIDA DO TRABALHADOR QUE ASSUME O 

CONTRATO INTERMITENTE DE TRABALHO 

O que se pretende discutir nesta passagem do estudo é a condição mínima essencial 

de vida que deve ser garantida ao trabalhador e, assim, como essa condição se aplica ou trabalho 

prestado de forma intermitente. Nesse contexto, os princípios estudados assumem função mais 

que importante, visto que não há a condição de garantir direitos mínimos sem que se respeitem 

os princípios contratuais, sem os quais o pacto laboral inexiste. Se existem garantias de que o 

trabalho intermitente não ferirá a função social como contrato de trabalho, tais garantias estão 

representadas pelo respeito e emprego dos princípios da relação obrigacional, sem que os 

mesmos sejam descartados ou utilizados em defesa de ideologias políticas e financeiras de 

categorias dominantes dos meios produtivos. Tais conclusões se apresentação em tópico futuro 

do trabalho, visto que primeiramente é salutar a discussão crítica sobre a aplicação do mínimo 

essencial nas condições de trabalho e emprego. 

O estudo e aplicação do mínimo de direitos, como condição existencial do 

trabalhador brasileiro, é ocorrência frequente na legislação brasileira. Em homenagem aos 

princípios trabalhistas tratados no capítulo primeiro, as estipulações de regras mínimas 
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obedecem aos preceitos da aplicação da norma mais favorável, da proteção do trabalhador e da 

continuidade da relação de emprego. Colocando-se direitos em ordem mínima exigida por Lei, 

possibilita-se a ocorrência da norma mais favorável, sendo certo que outros instrumentos de 

Direito, como os existentes em negociações coletivas (convenções coletivas de trabalho e 

acordos coletivos de trabalho), podem estipular condições jurídicas acima dos mínimos legais, 

enaltecendo a honradez contratual e, especialmente, a aplicação adequada da função social dos 

contratos. A integridade presente nas estipulações contratuais onde as partes pretendem clara e 

conscientemente estabelecer vantagens trabalhistas; a função social estará nítida com a 

melhoria da condição de trabalho e vida do empregado, que passa a obter mais que o mínimo 

definido em Lei. Especialmente porque o mínimo estabelecido em Lei hoje em dia não é 

adequado à manutenção de vida digna do trabalhador e sua família, pois com o recebimento 

deste, hoje quantificado em R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)61, o trabalhador 

brasileiro não consegue pagar as despesas necessárias à vida digna, como a moradia, saúde, 

alimentação, educação, segurança, lazer, vestuário, dentre outras necessidades básicas do 

cidadão. O menor patamar remuneratório que garante a vida do trabalhador deve ser definido, 

portanto, como aquele que é capaz de gerar o arcabouço financeiro suficiente para as despesas 

básicas de existência proba, que estão acima nominadas. Se o patamar remuneratório aludido 

não é garantido nas contratações do trabalho intermitente, a função social desse mesmo contrato 

estará distante de se efetivar. 

São consignações de direitos mínimos na legislação brasileira, com importância 

ímpar para as regras trabalhista, a determinação do salário mínimo na Lei nº 13.152/2015, assim 

como a definição de patamar mínimo para o pagamento do trabalho em horas extraordinárias 

presente no inciso XVI do artigo 7º da CF/8862. Pode-se expor, também, a proteção ao descanso 

mínimo entre duas jornadas63, relativo ao descanso físico e mental que o trabalhador precisa 

ter, para que a sua produção laboral seja sadia, obedecendo ao princípio da proteção trabalhista. 

Comprovado está que as determinações inseridas na CLT pela reforma trabalhista, no que 

concerne ao trabalho intermitente, devem obediência ao mínimo necessário à existência digna 

do trabalhador. 

O mínimo exigido para a existência digna do trabalhador, como fruto de seu 

trabalho, deve ser analisado como um direito fundamental daquele. Isso porque se o mesmo 

                                                 
61Decreto nº 9255 de 29 de dezembro de 2017. Regulamente a Lei 13.152 de 29 de julho de 2015. 
62Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XVI- remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à normal; 
63CLT, Art. 66 – Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá período mínimo de 11(onze) horas consecutivas de 

descanso. 
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faltar, falhar em sua aplicação ou for reduzido, a própria vida estará em risco, ao passo que as 

necessidades básicas deixam de ser mantidas. Nas palavras de Torres64, “Carece o mínimo 

existencial de conteúdo específico. Abrange qualquer direito, ainda que originariamente não 

fundamental (direito à saúde, à alimentação, etc.), considerado em sua dimensão essencial, 

inalienável e existencial.” E assim precisa ser considerado o direito do trabalhador à vida digna, 

para que os princípios obrigacionais não sejam descartados. 

São consideradas as condições oriundas do contrato de trabalho, desde sua origem, 

em atenção fiel ao princípio protetivo dessa área. Como princípios, não podem ser afastados, o 

que acaba por gerar o entendimento que a condição mínima, como decorrência principiológica, 

também não pode ser afastada por qualquer legislação infraconstitucional. A não observância 

do mínimo existencial trabalhista conduz o trabalhador à situação de pobreza, então. Esta por 

relegar o mesmo à situação de não conseguir honrar compromissos mínimos da vida, como 

pagamentos de contas básicas de consumo de energia, água, alimentos, transportes, dentre 

outros. O que certamente não se deseja quando da ocorrência do pacto laboral. Transpondo-se 

o entendimento direto para a questão trabalhista, tendo em tela o salário mínimo, a ideia de 

fundo é exatamente a mesma: a manutenção da dignidade da vida humana com os frutos do 

trabalho. Esse entendimento também se verifica na passagem de Martinez65: 

 
O salário-base para um trabalho em regime de tempo integral (oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais em regra, salvo ajuste mais favorável) não pode ser 

inferior a um padrão mínimo fixado por lei para todo o território nacional. Trata-se do 

mais básico padrão de retributividade, conferido nos termos do art. 7º, IV, da 

Constituição da República. É fixado em Lei, nacionalmente unificado e, in tese, capaz 

de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família. 

 

O artigo constitucional citado pelo autor é claro nesse sentido66. Caracteriza a 

presença do mínimo existencial em legislação trabalhista. A presente regra apresentada servirá 

de fundamento para a discussão continua de respeito aos princípios do Direito Civil, assim 

como da presença do mínimo existencial na prestação intermitente de trabalho. Sem a aplicação 

desse mínimo, o desenvolvimento sócio-econômico-cultural do trabalhador brasileiro também 

estará comprometido. Nota-se, mais uma vez, a ligação da temática com a proteção 

constitucional, diretamente relacionada com a proibição do retrocesso das garantias trabalhistas 

                                                 
64Torres, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Renovar, 2009, p. 13. 
65op.cit. p. 510. 
66Art. 7º[...] IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 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. 
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e sociais anteriormente conquistadas pelos trabalhadores, sem as quais a condição depilar 

existencial estaria descartada. 

 No aspecto concorrencial por obtenção e manutenção de postos de trabalho, a 

qualificação não será atingida, expurgando o trabalhador inapto do mercado de trabalho. Muito 

necessária se tornou a qualificação com o avanço tecnológico e dos meios de produção dos 

últimos tempos. A não configuração do mínimo exigido afasta o indivíduo da contínua e 

constante exigência de qualificação profissional. Pelo que, sem dúvidas, deve ser inserido na 

remuneração do trabalho meios financeiros viáveis à atualização profissional que passa, dessa 

maneira, a fazer parte indissociável do mínimo existencial da área trabalhista.  

Como consequência imediata da falta de observância do que ora vem sendo tratado, 

surge o comprometimento direto da qualidade de vida do cidadão que trabalha, impondo 

entraves na capacidade de ser e de fazer67, ou seja, mais uma vez relegando à pobreza o 

indivíduo que labuta. A qualidade de vida aqui mencionada não deve ser entendida como algo 

baseado no luxo ou excesso de riquezas. E sim, na existência que não resulte em 

marginalização, exclusão do mercado de trabalho e da sociedade produtiva por conta da 

pobreza e, em pior, a perda da capacidade de subsistência. Resta evidente que se está tratando 

de patamar básico de existência. O que deve ser aplicado na área trabalhista, tanto à condição 

de vida humana como à atividade empresarial, como polos interligados e indissociáveis da 

mesma relação obrigacional. 

Capturando-se ensinamentos do mesmo autor da teoria do mínimo existencial68: 

“Que a desenvolveu inicialmente para” tratar do avanço do Estado sobre o patrimônio 

e renda do cidadão pela carga tributária, mas que se aplicam em qualquer área do 

conhecimento pelas bases constitucionais e de princípios que possui a qualidade de 

vida do trabalhador que tem observada e aplicada a presente teoria estará representada 

pela garantia de direitos sociais fundamentais e da obtenção e acesso aos bens, 

serviços e direitos que garantem o denominador mínimo de vida digna, ou seja, “deve 

ser mensurada pela garantia dos mínimos sociais e das prestações positivas de justiça 

distributiva ligada à educação, saúde, moradia e demais direitos sociais”. 

 

Assim, não se pode admitir a ocorrência de retrocessos jurídicos e sociais aquém 

ao mínimo comentado, ferindo a parte irredutível destinada ao pagamento pelos trabalhos 

prestados por diversas naturezas contratuais, em especial, pela relação de trabalho e emprego, 

visto que o específico direito ao mínimo entregue ao trabalhador se configura como da espécie 

direito fundamental. O Direito do Trabalho, em sua acepção constitucional, dessa forma deve 

                                                 
67Introduction. In: NUSSBAUM, Martha C. and SEN, Amartya. The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, 

1997, p.3. 
68 TORRES, Ricardo Lobo. op. cit. p. 20. 
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ser considerado, com dispositivos atinentes à matéria inseridos nos artigos 6º ao 10, 

especialmente no artigo 7º, como passagens acima fora demonstrado. 

O contrato de trabalho intermitente é um contrato sem garantias e sem obrigações. 

Pela ausência de garantias ao trabalhador contratado, a lei permitirá o deslocamento de 

trabalhadores da estatística de desempregado para emprego intermitente, sem qualquer certeza 

de salário no mês. Caracteriza-se pela natureza do trabalho a ser executado e não porque os 

trabalhadores inseridos na relação de trabalho representem um grupo de trabalhadores 

intermitentes. É um trabalho que gera uma expectativa de ocorrência frequente, mas não 

rotineira, muito embora ocorra nas atividades habituais do empregador. A contratação de 

empregado para prestação de serviços de conteúdo intermitente também rompe com o protótipo 

de obrigações contratuais no âmbito do Direito do Trabalho. É usual que gere entre as partes 

obrigações e deveres recíprocos: do lado do empregador de dar trabalho e salário e, do outro 

lado, do empregado, de estipular um tempo para cumprir o trabalho e fazer jus ao salário. 

Portanto, o contrato de trabalho tem, dentre suas características, a obrigatoriedade de o 

empregador prover trabalho ao empregado contratado durante o período em que permanece à 

sua disposição.  

Desaparecem as obrigações de prover o trabalho pelo empregador e, para o 

empregado, de permanecer à disposição. O conceito de tempo à disposição desaparece como 

condição contratual obrigatória. A manifestação da vontade do empregado de que atenderá à 

convocação do empregador é que faz do compromisso contratual seu caráter obrigatório69. 

Com a ocorrência, prática das condições mínimas empregadas ao trabalho e 

emprego, está-se a priorizar a igualdade de oportunidades de acesso à educação, cultura e, por 

consequência, dos avanços da condição social. Afirma John Rawls70 que tais condições 

mínimas formam o lineamento para assegurar a “imparcial igualdade de oportunidade”, 

esclarecendo o autor que o mínimo à existência de todos os cidadãos é condição essencial de 

existência.  

Dessa maneira, leciona: 

 

1º - cada pessoa tem igual direito à maior liberdade básica compatível com idêntica 

liberdade para os outros; 2º - as desigualdades sociais e econômicas devem ser 

combatidas de tal forma que ambas (a) despertem a convicção razoável deque trarão 

vantagens a todos e (b) sejam ligadas a posições e a órgãos abertos a todos. 

 

                                                 
69PAULO SERGIO JOÃO, CONSULTOR JURÍDICO, Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-set-

22/reflexoes-trabalhistas-trabalho-intermitente-conceito-vinculo-emprego2). 
70 A Theory os Justice. Oxford: Oxford University Press, 1980, p. 60. 
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A liberdade em expressão paritária, como acima citada, refere-se aos aspectos de 

contratação no Direito do Trabalho. Ao pactuar a relação, trabalhador e empresas devem 

apresentar condições negociais compatíveis, para que direitos de base não sejam suprimidos e 

exista a manutenção da atividade empresarial. Nesse ínterim se insere o mínimo em condições 

de essência contratual, ofertando-se meios para que ambas as partes atinjam as finalidades 

individuais, financeiras e de função social do contrato. O sinalágma se efetiva com a 

contratação de direitos e obrigações destinadas a todos os contratantes, em função de equilíbrio 

e, portanto, com respeito à condição de existência digna de membros de categorias de trabalho. 

No mesmo sentido é analisada a obtenção de vantagens contratuais, tendo por base os princípios 

da Boa-fé e função social. 

No mesmo sentido, Ana Paula Barcellos71 configura o mínimo existencial como a 

condição básica de vida digna do indivíduo, reconhecendo à aplicação do preceito mínimo a 

condição de eficácia jurídica positiva, o que se aplica diretamente ao trabalhador em sua 

essência, visto que a manutenção da vida passa pela conquista de meios financeiros angariados 

com o labor. Sem essa essência mínima de direitos, não se garante a vida digna, que por sua 

vez retrata a exclusão indevida da boa-fé e da função social nos contratos. Preceitua a 

jurisconsulta: 

O mínimo existencial que ora se concebe é composto de quatro elementos, três 

materiais e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a 

assistência aos desamparados e o acesso à justiça. Repita-se, ainda uma vez, que esses 

quatro pontos correspondem ao núcleo da dignidade da pessoa humana a que se 

reconhece eficácia jurídica e, a fortiori, o status de direito subjetivo exigível diante 

do Poder Judiciário. 

 

Dos elementos listados, três deles se referem diretamente ao trabalho: saúde básica, 

ensino fundamental e acesso à Justiça. Pertinência temática devidamente comprovada, 

autorizadora da aplicação do preceito às atividades laborais. O trabalhador brasileiro depende 

dos seus ganhos, no mais das vezes, para garantir os três elementos básicos, componentes do 

mínimo para a existência digna. O que é permissivo para dizer que toda a espécie de trabalho, 

em todo e qualquer contrato de trabalho, a condição do mínimo remuneratório e de direitos para 

garantir a existência digna precisa estar presente e assegurado, ou seja, sendo em qualquer 

espécie pela qual o trabalho foi pactuado, a prestação intermitente está albergada pela mesma 

condição. 

                                                 
71BARCELLOS, Ana Paula. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 278. 
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É bem verdade que os avanços das tecnologias, em especial as direcionadas para o 

labor, como é o caso de programas de computadores que podem ser acessados à distância, que 

controlam a produtividade e avolumam os anseios pelo cenário lucrativo das empresas, todos 

aplainados em bases de equipamentos de última geração, como os smartphones, acabaram por 

contribuir muito para a chegada avassaladora da flexibilização das normas do trabalho. Porém, 

isso não pode ser interpretado e aplicado como mecanismo de retirada ou exclusão total de 

direitos trabalhistas, para que não se ofenda na essência a condição mínima de vida e 

manutenção da dignidade. Do contrário, apresenta-se a evolução danosa das relações de 

trabalho e emprego, desobedecendo-se as origens e motivos de existência contratual. Esse é um 

risco clássico do afrouxamento da regulação do labor pela Lei, o que certamente representa um 

risco ao qual está submetido o trabalhador em face da nova era contratual. Os riscos não serão 

definidos agora, senão em sua noção geral, pois se encontrarão na análise proferida no capítulo 

último do intento científico ora realizada. A intermitência é risco de não angariar meios de 

existência mínima, pois representa um dos mecanismos da desregulamentação e da facilitação 

do vínculo empregatício. 

Como apresenta Antunes72, a Organização Internacional do Trabalho dispõe de 

dados que comprovam que 1/3 da população produtiva atual realiza trabalhos precários ou 

temporários, ou ainda se encontra na realidade de trabalhos não formais. Isso é efeito da norma 

modificada na área do trabalho, sem os devidos controles do Estado. Ou seja, maleabilidade em 

nível extremo, sem os cuidados reais da proteção ao trabalhador, como princípio clássico do 

Direito do Trabalho. Com isso, segundo o mesmo autor, mais de um bilhão de homens e 

mulheres sofrem os efeitos do trabalho precário, fruto das transformações e da versatilidade 

desregrada do mundo pós-moderno e, especialmente, em crise de suas bases econômicas e 

produtivas. Exemplo clássico de que os princípios obrigacionais foram e serão afetados em sua 

essência. 

Parâmetros apresentados pela moderna doutrina trabalhista, como é o caso de 

Garcia73, mostram que a verdadeira reforma não pode ser simplesmente confundida com perda 

de Direitos. E sim a manutenção de conquistas que viabilizem a continuidade da relação 

trabalhista e também da vida financeira das contratantes. Liame difícil de ser traçado, com as 

forças produtivas atuais que necessitam de maior agilidade e menores custos.  

                                                 
72ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua Concha. Ensaio sobre a Nova Morfologia do Trabalho. São Paulo: 

Boitempo, 2005. 
73GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. Forense: Rio de Janeiro, 2017. 
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A opinião dos autores civilistas não difere da acima apresentada, reforçando a 

obrigatoriedade de garantias ao contratante que trabalha. Os contratos serão interpretados de 

acordo às necessidades do meio social onde estão inseridos, impossibilitados de traz condições 

em onerosidade excessiva às partes contratantes. Assim, a igualdade entre pactuantes é 

respeitada, mantendo a justiça contratual e equilibrando a relação. Ainda mais exigido na 

realidade contratual onde as partes sofrem desequilíbrio considerável em suas condições 

socioeconômicas, característica evidente entre profissionais e empresas. O enriquecimento sem 

causa deve ser afastado, visto que a função social dos contratos visa à proteção da parte menos 

favorecida. As expressões de boa-fé e função contratual dependem diretamente desse 

entendimento74. 

Nessa mesma linha, instala-se o trabalho intermitente como complemento dessas 

medidas enfraquecedoras do vínculo formal, gerando a minimização dos efeitos da 

subordinação, sendo considerado um trabalho por atividade, reduzida no tempo e nos encargos 

sociais que, antes dessas espécies contratuais, tornavam ainda menos incentivada a contratação 

de trabalhadores. Passa a ser o mecanismo de menor regulamentação, na presença ou não no 

espaço físico do empregador, o que é um avanço ainda maior quanto ao intuito empresarial de 

minimizar os custos da contratação e manutenção de vínculos com trabalhadores. A 

intermitência é a novidade na contratação, como evolução histórica presente e atual nas relações 

contratuais em estudo. 

Sendo realidade aplicada no Brasil, à prestação de trabalho com intermitência, sem 

continuidade, seja embasa em espaços e intervalos contados em dias, semanas ou meses, 

apresente prioridade de estudo, para que as consequências de sua aplicação sejam aclaradas aos 

cidadãos de forma a produzir a segurança jurídica, o “mínimo existencial” e a garantia de vida 

do trabalhador e seus dependentes. O País já pode ser configurado como um utilizador 

importante dessa modalidade de contratação, até mesmo em números que superam a condição 

de não regra do contrato, como se pode observar no gráfico abaixo apresentado e nas razões 

que se seguirão. O emprego em destaque da modalidade obrigacional coloca-a em posição de 

                                                 
74Essa nova concepção do contrato pode ser sentida em Enzo Roppo, que explicita o papel do contrato e a relação 

do instituto com as formas de organização econômico-social. Para esse doutrinador, “analogicamente, se é verdade 

que a sua disciplina jurídica – que resulta definida pelas leis e pelas regras jurisprudenciais – corresponde 

instrumentalmente à realização de objetivos e interesses valorados consoante as opções políticas e, por isso mesmo 

contingente historicamente mutável. Daí resulta que o próprio modo de ser e de conformar do contrato como 

instituto jurídico, não pode deixar de sofrer a influência decisiva do tipo de organização político-social a cada 

momento afirmada. Tudo isto se exprime através da fórmula da relatividade do contrato (como, aliás, de todos os 

institutos jurídicos): o contrato muda a sua disciplina, as suas funções, a sua própria estrutura segundo o contexto 

econômico-social em que está inserido” (ROPPO, Enzo. O contrato..., 1999, p. 71). 
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estudo iminente e desenvolvimento de conceitos e suas características, para que as injustiças 

não se apresentem na relação de trabalho e emprego.  

Por ser fonte específica de geração de trabalhos com intermitência, pela própria 

característica de sazonalidade e momentos bem diversos da atividade durante o ano, o principal 

dado formador da tabela é oriundo do comércio que, tomando-se por base os diferentes setores 

de atuação, tem efetivo de venda com sazonalidade extrema. Note-se o momento festivo e 

comercial que se apresenta com a Páscoa, por exemplo. Meses que antecedem esse contexto 

cultural, bem como nos dias que se apresentam antes do feriado nacional, a indústria e o 

comércio de chocolates atinge a maior frequência dentro do aspecto da intermitência da 

necessidade de mão-de-obra. Nesses momentos os trabalhadores exercem suas atividades em 

maior quantidade de dias e horas. Noção que justifica o estudo exposto como abaixo se observa. 

Figura 1 – Contratos Intermitentes por Setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Cage/Ministério do Trabalho e Emprego       
75 

A tabela acima fora confeccionada no mês de promoção mundialmente conhecida 

como Black Friday, que no Brasil ocorre na última semana de novembro de 2017. Os números 

apresentados elevam a quantia referente ao milhar, expressando a quantidade de contratos 

existentes na época, no setor e local, em quantidade entre dois mil e quinhentos e três mil 

contratos de trabalho. Tal promoção de vendas representa mecanismo de mercado criado pelos 

comerciantes para aquecer as vendas em momentos históricos de fraco movimento de compras, 

ofertando aos consumidores descontos e formas de pagamento mais atrativas que, as 

usualmente desenvolvidas, o que gera o intuito da compra. Os dados acima apresentados foram 

                                                 
75  https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/01/01/O-que-dizem-os-primeiros-dados-sobre-o-trabalho-

intermitente. 
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divulgados segundo a coleta feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego no acontecimento 

comercial do ano de 2017, já sob a égide dos ditames legais inseridos pela Reforma Trabalhista, 

Lei nº 13.647/2017, em sua inicial aplicação no contexto jurídico nacional. Portanto, de 

fundamental importância para o estudo que se apresenta, pois configuram detalhes iniciais da 

aceitação e aplicação legislativa por trabalhadores e empresas.  

No comércio, no período citado, foram mais de duas mil e quinhentas contratações 

de prestação intermitente de trabalho no território nacional. Apesar de não ser um número tão 

expressivo em face dos milhões de trabalhadores que existem no Brasil, representam dado 

interessante da intenção de agir dos contratantes, com fortes indícios do aumento progressivo 

do trabalho intermitente. Segundo dados divulgados pelo Caged – MTE76, cadastro geral de 

empregados e desempregados, considerando os dois últimos meses do ano de 2017, os contratos 

intermitentes somaram 5.641 vagas, sendo que a maior parte dessas vagas foi alocada no 

comércio, mais precisamente 4.175 postos de trabalho com determinação de prazo por este 

modelo.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) avaliou os resultados de mudanças 

na legislação trabalhista ao redor do mundo e concluiu que, para evitar a precarização das 

condições do trabalho, a regulamentação da jornada intermitente deve proteger o funcionário. 

Esse tipo de contrato, que foi aprovado recentemente pelo Parlamento Brasileiro, permite que 

o trabalhador receba por hora e possa ser convocado por apenas alguns dias por semana, com 

jornadas mais curtas, sem continuidade. Para a OIT, a experiência internacional mostra que 

esse tipo de contrato deve assegurar ao empregado, pelo menos, um mínimo de horas a receber 

por mês, além da definição do período em que poderá ser convocado e ser avisado com 

antecedência. O estudo mostrou que a liberação desse tipo de contrato, sem garantias, gera 

insegurança para o empregado, que não consegue se programar, tanto em relação ao 

cronograma de trabalho quanto financeiramente, por não saber quanto vai receber todo mês. 

“Empregados sob jornada intermitente podem apresentar dificuldade em balancear o trabalho 

com a vida pessoal em razão da potencial alta variabilidade do cronograma de trabalho”, diz o 

estudo da OIT. A OIT reconhece que esse tipo de trabalho é realidade no mundo. A 

pesquisadora Janine Berg, uma das responsáveis pelo estudo, diz que a jornada intermitente 

pode ser uma boa saída para quem quer trabalhar menos horas77. 

                                                 
76 caged.maisemprego.mte.gov.br 
77 Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/oit-jornada-intermitente-tem-de-prever-protecao-ao-

trabalhador-21496183#ixzz57JqFLxhl. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/oit-jornada-intermitente-tem-de-prever-protecao-ao-

trabalhador-21496183#ixzz57JtEjTBG. 



58 

 

Vistas as questões que envolvem o mínimo de garantias destinadas aos 

profissionais, passa-se à classificação do contrato intermitente dentre as espécies gerais de 

vínculos de atividade, para o objetivo salutar de identificação dos direitos que se aplicam e os 

que são excluídos nessa natureza obrigacional. 

 

2.2 INSERÇÕES DO TRABALHO INTERMITENTE NAS ESPÉCIES DE CONTRATO 

QUANTO AO PRAZO DE DURAÇÃO  

A classificação do contrato intermitente quanto à sua modalidade de duração é de 

fundamental importância para que se definam as novas características dos contratos da relação 

de emprego, onde a divisão ora exposta tem aplicabilidade segundo a norma trabalhista 

empregada no Brasil. Assim sendo, cuidar-se-á agora do empregado, como espécie do gênero 

dos trabalhadores assim definida na própria CLT78. Feito esse recorte metodológico importante, 

é de se ressaltar a classificação usual dos contratos de trabalho, que expressam relações de 

emprego, tomando-se por base o prazo de duração. Dividem-se em contratos por tempo 

indeterminado, que é o mais comum e desejado pela relação de emprego, o que se afirmar com 

base no princípio da continuidade da relação de emprego, conforme análise supra; contratos 

celebrados por tempo ou prazo determinado, cuja eficácia está restrita ao tempo de vigência. 

Precisa-se especificar, então, em qual dessas modalidades se encaixa a prestação de trabalho 

intermitente. Antes, porém, é imperioso destacar a nuances de cada um dos tipos contratuais. 

Na acepção por prazo indeterminado, estão presentes os vínculos que expressam 

dia certo de seu início, porém sem término predeterminado. Esse pode ocorrer de forma breve, 

como também pode o trabalhador realizar por toda a vida laboral atividades em face de um 

único contratante. É o contrato regra, como já mencionado anteriormente em face do princípio 

da continuidade da relação de emprego. O fim do contrato em comento pode ocorrer por 

interesse de quaisquer dos contratantes, ou mesmo de ambos, como se apresenta em novo 

dispositivo da reforma trabalhista, denominado rescisão por consenso, ou “de comum 

acordo79”. 

As outras formas de rescisão pela vontade do empregado e do empregador são: 

pedido de demissão, por vontade do empregado; demissão sem justa causa, pela vontade do 

                                                 
78Art. 3º - Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego 

e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 
79Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que 

serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: [...] 
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empregador; demissão por justa causa por ocorrência de ilícito tipificado na art. 482 da CLT80, 

cometido pelo empregado; e rescisão indireta quando o ilícito positivado é causado pelo 

empregador, conforme previsões do art. 483 da CLT81. 

Ainda nessa modalidade, tem-se a ocorrência de respeito necessário à concessão do 

aviso prévio82, visto que a rescisão acontecerá sem prévia definição de prazo ou ajuste nesse 

sentido, causando prejuízos que devem ser reparados. A indesejada rescisão por uma das partes, 

sendo assim efetivada de forma unilateral, é a regra do término dessa espécie de contratação e 

que vai gerar a perda inesperada do emprego, pelo que deve a mesma ser indenizada, nos termos 

da legislação em vigor83. 

As rescisões efetivadas unilateralmente pelo empregador ainda ensejam reparação 

pela perda repentina do emprego, para que possa viabilizar tempo hábil ao trabalhador para a 

busca e conquista de uma nova ocupação. Está-se a falar do segundo desemprego84, meio 

clássico de respeito à função social do contrato, visto que pela carga tributária e de 

contribuições sociais empresas e empregadores, na constância do vínculo de emprego, 

recolhem alíquotas para reunião de montantes destinados a pagar o seguro desemprego. No 

                                                 
80Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, 

ou for prejudicial ao serviço; d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena; e) desídia no desempenho das respectivas funções; f) embriaguez habitual ou em 

serviço; g) violação de segredo da empresa; h) ato de indisciplina ou de insubordinação; i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas 

condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou 

ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria 

ou de outrem; l) prática constante de jogos de azar. m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei 

para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente 

comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. (Incluído pelo Decreto-lei nº 

3, de 27.1.1966). 
81Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: a) forem 

exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; c) correr perigo manifesto 

de mal considerável; d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; e) praticar o empregador ou seus 

prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; f) o empregador ou seus prepostos 

ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; g) o empregador reduzir o seu 

trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. § 1º - O 

empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar 

obrigações legais, incompatível com a continuação do serviço. § 2º - No caso de morte do empregador constituído 

em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. § 3º - Nas hipóteses das letras 

d e g, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas 

indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. (Incluído pela Lei nº 4.825, de 

5.11.1965). 
82Lei nº 12.506 de 11 de outubro de 2011. 
83Além da aplicação do aviso prévio, ajuste de multa rescisória do FGTS e indenizações por danos oriundos do ato 

demissional, com apuração em cada caso. 
84Lei nº 13.134/2015, que alterou a Lei nº 7.998/1990. 
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contrato intermitente, quando de sua rescisão, o direito ao seguro desemprego não é destinado 

ao trabalhador. 

A determinação do prazo de duração da relação de emprego não é considerada 

regra, com a interpretação dos princípios trabalhistas analisados em outra passagem do estudo. 

O termo contratual é prefixado pelas partes, sendo certo que empregador e empregado sabem 

exatamente o início e a data final do vínculo. Dessa maneira, não é considerado como regra 

porque, de certa maneira, minimiza a aplicação do princípio da continuidade da relação de 

emprego nesses pactos. Princípio esse mais do que necessário para a conquista da vida digna, 

pois a efetivação do contrato em longo prazo garante a manutenção das necessidades básicas 

do trabalhador e família em condições financeiras mais benéficas a estes. 

Alcançado os objetivos contratuais previamente estipulados, o contrato a prazo 

estará rescindido. Não se opera perigo, surpresa ou injustiça no encerramento do pacto, mas, 

por outro lado, a subsistência do trabalhador e família estará mantida por menos tempo e com 

futuro próximo em condição de desemprego. Com previsão legal na CLT, no art. 44385, o 

contrato pode ter a determinação de tempo vinculada a acontecimentos e resultados, como a 

conclusão de uma obra, por exemplo.  

O contrato de trabalho nessa condição é especial e assim determina a obediência a 

requisitos específicos, como contrato escrito, duração máxima do contrato fixada em dois 

anos86, com objetos contratuais específicos e definidos, cujos direitos inerentes à cessação serão 

de natureza diversa da anterior espécie, excluindo-se: as verbas indenizatórias por término de 

contrato, como o aviso prévio, pois o contrato já nasce com termo prefixado do fim do ajuste, 

compensações rescisórias de FGTS e seguro desemprego, exatamente pela mesma motivação. 

Existem vários tipos de contrato por prazo determinado, inclusive com disposição fora da CLT, 

como é o caso da nova lei do trabalho temporário, Lei nº 13.429/2017.  Na lei trabalhista, a 

reforma alterou o caput do art. 443 CLT, introduzindo a espécie da prestação de trabalho 

intermitente. Outras espécies estão previstas na CLT e em leis esparsas, porém não serão 

objetos de análise aprofundada no presente trabalho, tendo em vista o recorte metodológico 

adotado, que visa tão somente o trabalho intermitente. Mesmo porque em caso de estudo 

demorado das demais espécies, estar-se-ia diante de um compêndio de Direito do Trabalho, o 

que claramente não é o objetivo principal, nem mesmo específico, da presente dissertação de 

                                                 
85O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por 

prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. (Redação dada pela Lei nº 13.467, 

de 13.7.2017). 
86Entendimento por interpretação sistemática, envolvendo os artigos 445 e 451 da CLT. 
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mestrado. Porém é importante destacar que essas espécies são, principalmente, o contrato de 

experiência, que como a própria denominação relata, apresenta condições para que em curto 

espaço de tempo87, os contratantes analisem se o contrato lhes serve, com base em condições 

de trabalho e qualificações do profissional; o contrato de aprendizagem, que exige a condição 

de estudante matriculado e frequente em instituição de ensino médio ou profissionalizando, 

tendo serventia de ensinar um ofício ao futuro profissional; o contrato por prazo para acréscimo 

do número de empregados em momentos de aquecimento da atividade comercial, como se dá 

com lojas em centros comerciais no final do ano, nas proximidades do Natal. 

O caráter intermitente da prestação do trabalho determina a alternância de 

momentos de trabalho e situações de inatividade no ambiente de trabalho, implicando na prática 

descontinua das funções do trabalhador. Essa é, portanto, característica própria dos vínculos de 

trabalho por prazo determinado, que no caso do trabalho intermitente podem ser bem curtos em 

relação ao efetivo trabalho, mantendo-se longos períodos de inatividade. Por isso, as regras 

acima apresentadas para o contrato por prazo determinado se aplicam ao trabalho intermitente 

e devem ser somadas às condições peculiares dessa espécie de contratação, que passam a ser 

analisadas no item seguinte. O que foi exposto nesse parágrafo deve ser muito bem difundido 

nos estudos inerentes à temática, pois não se pode concluir, em quaisquer hipóteses, que a 

intermitência possa ser conduzida à regra de contratação, elevando-se suas estatísticas como se 

isso fosse algo bom e protetivo da posição adotada pelo trabalhador. Não, efetivamente é o 

contrário que prescinde de análise e averiguação. Contratos com determinação de prazo não 

configuram regra, e sim exceção, como antes explicado. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO INTERMITENTE  

A intermitência na prestação do trabalho é configuradora da contratação de trabalho 

por prazo ou tempo determinado. Sendo assim e pelo que fora antes relatado, não pode ser vista 

como regra, pois esta é a contratação por tempo indeterminado, em obediência aos princípios 

trabalhistas de base. A definição do que se trata prestação de trabalho intermitente se encontra 

localizada no §3º do art. 443 da CLT88e deve ser bem compreendida, para que expurguem 

falaciosas interpretações do dispositivo legal, que, repita-se, pode ser utilizado não como regra 

                                                 
87No máximo de 90 dias. Pode ser contrato por prazo inferior e prorrogado uma única vez, desde que o somatório 

do prazo inicial com o da prorrogação não ultrapasse dos 90 dias. 
88§ 3o Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, 

não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em 

horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 

aeronautas, regidos por legislação própria.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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nas contratações de trabalho. O trabalho intermitente é, pois, aquele que é exercido pelo 

empregado com a devida anotação especial em sua carteira de trabalho e previdência social 

(CTPS), sendo presente a subordinação como característica marcante. O trabalho é 

desenvolvido intercalando períodos de atividade com outros de inatividade, o que forma sua 

característica definidora e marcante. Alerta também inicial que se deve fazer é que como 

contratação excepcional, a presente modalidade de vínculo empregatício não pode atingir 

qualquer espécie, profissão ou categoria de trabalho. A legislação, de forma direta, excluiu da 

possibilidade do trabalho intermitente, por exemplo, os aeronautas, cujo trabalho é regido por 

Lei específica e própria89. 

O fracionamento na prestação da atividade laboral é característica marcante desse 

contrato. O contratante realiza a exploração de um número exato de horas trabalhadas 

necessárias à satisfação dos interesses empresariais para a espécie, na quantidade exata e 

momentânea da necessidade apontada pelo contratante sem, no entanto, ser observada a 

necessidade de vencimentos para a manutenção da vida do trabalhador, representados pelo 

salário e reflexos oriundos do contrato em tela. A remuneração inerente ao presente contrato 

será embasada somente nos períodos de atividade, descartados os momentos inativos do 

trabalho dentro do período contratado. Assim sendo, os direitos oriundos da relação de 

emprego, como férias, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dentre outros, 

apresentarão como base de cálculos somente os dias trabalhados, sem qualquer inclusão dos 

dias paralisados, nem mesmo para efeito de criação de médias de cálculo de direitos. 

No contrato em comento, a intermitência é também característica da jornada de 

trabalho, que foi criada pela nova modalidade contratual. Isso aponta em dizer que a nova 

jornada é mais livre, com horários mais flexíveis do que os tradicionalmente concebidos por 

um rígido controle de pontos. Os horários que podem ser estipulados nos contratos intermitentes 

não são estanques, o que gera a possibilidade de variações quanto ao momento do dia onde as 

atividades serão desenvolvidas. Nada impede que um trabalhador seja convocado para uma 

jornada inicial com trabalhos diurnos. Numa nova convocação, venha a exercer um trabalho 

noturno, desde que possua habilitações profissionais inerentes ao exercício da função. Como é 

o caso de um porteiro extra que atua no condomínio, certa feita para o controle de um evento 

festivo durante o dia e, de outra maneira, em nova convocação do mesmo trabalhador, que este 

exerça suas funções numa reunião festiva noturna. No quesito mencionado é importante 

destacar a diferenciação entre o contrato intermitente e o pacto que envolve a diarista, pelo fato 

                                                 
89Lei 13.475 de 28 de agosto de 2017. 
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que ambas as formas obrigacionais apresentam períodos de prática, seguidos pela inatividade 

em relação ao mesmo contratante. Existem ciclos de atividade seguidos por outros de ausência 

de trabalho. Sendo assim, os critérios distanciadores dos citados contratos são: a habitualidade 

da diarista, que exerce suas atividades de tempos em tempos, com intervalos certos e definidos 

com o contratante, como duas vezes por semana, por exemplo. Está definida a habitualidade, o 

que não segue no contrato intermitente, onde os intervalos entre as jornadas não estão definidos 

e o ritmo das atividades também não é acertado previamente, aguardando-se a convocação. 

Ademais, o contrato intermitente é de relação de emprego, onde se expressa o vínculo. Ao passo 

que a da diarista é de trabalho, sem a presença do vínculo gerador de emprego subordinado. 

Essa é a posição defendida por Francisco Gerson Marques de Lima90, como se pode 

compreender: 

A jornada intermitente (=flexível, móvel, variável) é uma espécie de jornada com 

horários mais livres do que nos contratos ordinários, tendente a abolir repouso 

intrajornada e criar obrigações ao empregado perante a empresa na conformidade do 

que esta precisa e determinar. Em miúdos, significa a possibilidade da empresa em 

contratar o trabalhador para que ele compareça apenas nos horários que ela estipular, 

podendo a jornada ser dividida em vários turnos de 2h, 3h ou conforme convenha ao 

patrão, sem necessidade de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. Assim, por 

exemplo, será possível a empresa contratar o trabalhador para prestar serviço das 08h 

às 10h, das 12h às14h, das 17h às 19h, totalizando 06h, pelas quais e unicamente pelas 

quais será pago. Veja-se que os horários de “folga” não serão remunerados, portanto 

não haverá a necessidade de conceder o repouso intrajornada, o horário para o almoço, 

pois o empregado almoçará nos intervalos. Acabará, desta sorte, o problema de a 

empresa não conceder o tempo mínimo para o almoço, atualmente tratado como horas 

extras e atrair sanção aplicável pela Fiscalização do Trabalho. Veja-se, também, que 

o trabalhador ocupará o seu tempo em cerca de 10h, mas só receberá por 6h que 

trabalha efetivamente. 

 

O enfoque do autor denota a índole desregulamentadora do instituto, que reduz a 

aplicação de direitos de base, como os relativos ao descanso e à jornada, que em outros 

momentos foram regulados e protegidos por lei.  

Com olhar direcionado à atividade empresarial, a contratação de atividade 

intermitente demanda características peculiares nesse sentido. Não se justifica a contratação de 

trabalhos intermitentes nas empresas que apresentam atividades continuas, na totalidade da 

jornada ou em maior parte do período desta. A intermitência não pode exclusivamente ser 

inerente ao que o trabalhador desenvolve como ocupação; mas também se relaciona diretamente 

com os objetivos empresariais. Nessas circunstâncias, a contratação baseada em intermitência 

da prestação de serviços pode existir se a atividade da empresa for desenvolvida igualmente por 

intermitência. Por exemplo, onde se encontra tal característica no comércio regular de 

                                                 
90LIMA, Francisco Gerson Marques de. Trabalho Intermitente. Excola, 2017. 
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alimentos? Ou nos serviços de portaria de um edifício? Ou ainda na atividade anual ou semestral 

de uma escola? Por certo que o comércio de alimentos citado funciona todos os dias e precisa 

de colaboradores com habitualidade, como os caixas da loja. Um condomínio residencial 

necessita de serviços de portaria vinte e quatro horas por dia, sem qualquer intermitência, na 

maioria dos casos. No espaço condominial comercial a intermitência não se justifica ou se 

opera, pois o edifício precisa de porteiros todos os dias úteis da atividade lá desenvolvida. A 

não intermitência das escolas se encontra comprovada pelas atividades ao longo do semestre 

ou do ano letivo. Então, nessas circunstâncias não se pode contratar por contrato de prestação 

intermitente de trabalho. 

Mesmo assim, a contratação tem sido comemorada por setores da economia que 

não apresentam os requisitos essências para a formação desse tipo de ajuste laboral. O ramo de 

atividade que vem aplicando com maior frequência o contrato intermitente é exatamente aquele 

representado por empresas que funcionam todos os dias, no setor específico alimentar que é 

atividade essencial que não comporta paralisações91, como bem disposto na lei 7783/1989, que 

trata do direito de greve inclusive em atividades essenciais. Portanto, a intermitência é 

característica inversa à natureza dessas atividades, desenvolvidas em bares, restaurantes, 

supermercados, hotéis e similares. 

O uso indistinto por empresas cuja atividade é habitual gera a fuga da aplicação dos 

preceitos de base e, por reflexo, da função social inerente à espécie contratual. O contrato 

passará a ser utilizado como redutor de direitos e não atenderá a finalidade para o qual foi 

criado. As informações constantes desse raciocínio e do uso comemorado pelas empresas do 

ramo são apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo(CNC)92, que espera um aumento da oferta de postos de trabalho via contratações 

intermitentes. Justifica a inserção do ramo nos ditames da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) reformada, por ser o ramo com necessidade maior de trabalho aos finais de semana, 

especialmente aos domingos93, conforme norma autorizadora da CLT e leis correspondentes. 

                                                 
91Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e 

distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e 

comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e tratamento 

de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guardam, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos 

e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de tráfego aéreo; XI 

compensação bancária. (grifo nosso). 
92cnc.org.br. acessado em 08.02.2018. 
93Art. 68 - O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art. 67, será sempre subordinado à permissão 

prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único - A permissão será concedida a título 

permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, 

cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais 
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Para os trabalhos realizados aos domingos razão até pode assistir à argumentação trazida pela 

Confederação. Ocorre que a concentração nesse dia da semana não gera a intermitência com a 

paralisação em outros dias da semana. Segundo a mesma Confederação, o mercado nacional no 

Brasil dessa área é responsável por cerca de quatro por cento do produto interno bruto (PIB), 

empregando um em cada nove trabalhadores do mundo. 

Maior ainda o problema quanto à aplicação da espécie de vínculo nesse setor, com 

a tendência da transformação da maior parte dessas contratações na espécie intermitente 

geradora de menos direitos à classe trabalhadora. Justifica a Confederação do Ramo (CNC) que 

o mencionado “Custo Brasil” se reduziria aumentando a competitividade das empresas 

brasileiras no cenário mundial. Porém, não insere na presente justificativa o empobrecimento 

geral dos trabalhadores do ramo, com a redução em direitos trabalhistas pela intermitente 

prestação de serviços.  

A falta de regulamentação direcionada ao uso em excesso pelas empresas da 

contratação por intermitência é condição comprometedora da função social desse contrato. As 

empresas podem repetir por diversas vezes a contratação, substituindo os trabalhadores quando 

o tempo contratado ultrapassar dois anos. Esse é o único limite temporal para a contratação, 

para que não ocorra a burla à natureza de vínculo por prazo determinado. No entanto, essa 

limitação é para os contratos por prazo e não específica para o contrato intermitente.  

A exposição de motivos da Reforma Trabalhista deixa claro que o objetivo legal é 

retirar os trabalhadores da informalidade, daqueles que exercem atividades denominadas como 

descontínuas ou de eventos. Contrapondo-se ao vínculo de emprego comum que é aquele 

desenvolvido dia após dia, deve ser contrastado com a realidade que se apresenta com o 

emprego intermitente que é a diminuição ou a precarização de direitos dos trabalhadores. Antes, 

sem essa modalidade contratual, possuíam um direito ao salário mínimo mensal, reflexos 

remuneratórios mensais, o que lhes garantia uma renda mínima mensal, para fazer frente às 

despesas de manutenção da vida, respeitando-se à ótica do direito mínimo que comanda o 

ordenamento jurídico trabalhista do País. A retirada de trabalhadores da informalidade gera a 

constituição de vínculos legais da ordem trabalhista, com as garantias sociais deles decorrentes. 

O projeto de lei que trata do assunto é de origem do Senado Federal, através do 

Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 218 de 2016, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que 

teve relatoria do Senador Amando Monteiro. Esse projeto, após, votado, com as emendas 

                                                 
atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o 

qual, de cada vez, não excederá de 60 (sessenta) dias. 
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proferidas nas casas do Congresso Nacional, transformou-se em parte da Lei da reforma 

trabalhista. Em seu parecer, o relator exalta e coaduna com o entendimento acima, expondo que 

a implementação do contrato intermitente é geradora de formalidade e novos empregos, como 

se pode notar nas passagens do texto abaixo: 

O contrato de trabalho intermitente é uma modalidade de acordo que permite a 

contratação, por hora, em escala móvel. Esse tipo de contrato é utilizado pela maioria 

dos países europeus, das Américas do Norte e do Sul. Foi instituído em função das 

necessidades laborais do setor produtivo, surgida a partir da demanda dos 

consumidores, que mudaram seus hábitos e padrões de consumo. Por exemplo, 

pesquisas apontam que mais de 73% dos brasileiros realizam compras aos domingos, 

que em média, já representa o terceiro melhor dia de faturamento semanal em 

shopping centers com 14% das vendas. Os números brasileiros encontram 

similaridade em países como Estados Unidos, Inglaterra e outros países 

desenvolvidos. Assim, esse tipo de arranjo legal busca preencher uma lacuna e visa a 

atender precipuamente àquelas empresas que não necessitam da presença do 

trabalhador durante as quarenta e quatro horas semanais, situação muito comum no 

ramo de restaurantes e de diversos serviços, cuja frequência de clientes não é uniforme 

ao longo da semana, meses ou durante o ano. 

Noutra passagem mais à frente, do mesmo parecer em forma de relatório, a posição 

do Senador, inserida na motivação usada para a criação da lei, reforça ainda mais o 

entendimento acima delineado, qual seja o da criação de novos postos de trabalho, com aumento 

da produtividade nacional e elevação saudável dos índices referentes ao produto interno bruto 

(PIB), como se pode denotar: 

Além disso, em meio a conjuntura que estamos atravessando de elevação da taxa de 

desemprego, a propositura certamente contribuirá para ampliar a demanda por 

trabalho sob essa modalidade e, assim, garantir um aumento da renda das famílias, 

concorrendo para a recuperação do consumo, que é o principal componente da 

demanda agregada, equivalendo a cerca de 63% do PIB do País. De acordo com 

levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(ABRASEL), a implementação do trabalho intermitente no País criaria, em curto 

prazo, dois milhões de novos postos de trabalho, somente no setor de bares e 

restaurantes, sem contar outras atividades no ramo dos serviços. Assim, a sua 

aprovação é medida que se impõe. 

Mas, a nova modalidade acaba por implicar muito mais na criação de uma situação 

diferente, criando vínculos menores em direitos destinados aos trabalhadores, com a existência 

de dificuldades financeiras pela diminuição dos vencimentos obtidos pelo trabalho, o que força 

o trabalhador a buscar outras fontes de renda, para complementar a necessidade financeira 

frente custos da vida. A obtenção de outras receitas laborais pode ser representada, inclusive, 

pela informalidade das pequenas atividades complementadoras de renda, voltando-se à origem 

do problema, como relatado acima, que se apresentará sem solução. Ao contrário de extinguir 

a figura do vendedor caseiro, sem carteira de trabalho assinada, que oferta produtos nas 
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residências dos clientes, a intermitência pode avolumar a ocorrência desses trabalhos informais. 

Poderá criar ainda mais postos de trabalho informais, onde quem trabalha é a mesma pessoa 

que comanda a atividade laboral, por ser vista como complemento da condição de vida 

financeira, sem as burocracias do formalismo, sem o pagamento de impostos, que seria um 

entrave ao exercício financeiro do trabalho assim circunstanciado. Avoluma-se essa condição 

em momentos de crise financeira e dificuldade maior de conquista dos meios de subsistência 

pelo cidadão. Crítica direta deve ser feita ao projeto de Lei porque na época de sua tramitação 

a sociedade não foi convocada para opinar sobre os dispositivos propostos ou mesmo a 

viabilidade da legislação. Faltou legitimidade na elaboração desse aparato legislativo. 

Se os momentos nos quais o trabalhador atende as necessidades de um contratante 

eram episódicos, por qual realidade lógica, continuando episódica a prestação de serviços, o 

contratante efetivará a relação de emprego? Questão de cunho essencial voltada para as 

características do trabalho intermitente e que se pretende responder nas linhas subsequentes da 

presente dissertação. 

Como espécie de contrato por prazo certo, deve ser da forma escrita e a definição 

de prazo deve ser clara nesses escritos. A cláusula definidora tem obrigação de obediência ao 

prazo máximo estabelecido pela espécie, como está consignado na CLT e antes dito. A 

essencialidade obrigacional também determina a consignação do exato valor da hora trabalhada 

que será paga pelo contratante ao contratado, obedecendo-se a proporcionalidade com o salário 

mínimo, que nesse caso será chamado de salário mínimo por hora, valor esse obtido por cálculo 

matemático que não é objeto do nosso estudo. Na existência de piso salarial da categoria, que 

configura o salário mínimo de uma determinada profissão em patamar obrigatoriamente 

superior ao salário mínimo geral da Lei brasileira, o pagamento proporcional passa a assumir 

como base de cálculo o salário da categoria especifica.  

Mesmo sem a apresentação de cálculos, é imperioso destacar que se o trabalhador 

ganha salário mínimo por hora e não trabalha a jornada completa é até mesmo de obviedade 

destacar que receberá bem menos por mês, quando contar os valores recebidos nos dias 

trabalhados, do que se mantivesse o contrato tradicional, de base remuneratória mensal. É 

lógico afirmar que se o trabalhador é contratado por intermitência, não trabalhará mesma 

quantidade de dias de um contrato comum; se recebe por dias trabalhados, como é a regra do 

contrato em comento, passará a ganhar menos que outro contratado pela modalidade de prazo 

indeterminado. Essa é a verdadeira funcionalidade da Lei, atinente aos interesses empresariais. 

E nessas condições ocorre o afastamento do contrato intermitente das funções sociais que deve 
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resguardar. Trabalho sem condições financeiras de angariar os meios de vida não é instrumento 

que respeita a ordem obrigacional. 

Por derradeiro, as características acima apresentadas não se confundem com outras 

espécies de contrato por tempo determinado. Em concreto e de forma mais especial, não se 

confunde inclusive com a espécie determinada pela Lei nº 13.429/2017, criada sob as mesmas 

circunstâncias sociais e jurídicas e também influenciada pela reforma trabalhista. Por isso a 

ênfase direta ao contrato de trabalho temporário e a obrigatoriedade de serem identificadas as 

principais diferenças nesse ponto do estudo.  

Como ponto inicial da diferenciação apresenta-se a transitoriedade. A necessidade 

transitória do trabalho é característica inerente ao contrato temporário e não ao intermitente. A 

transitoriedade determina a substituição de colaboradores ou o acréscimo momentâneo destes. 

Como exemplos dessa necessidade transitória são notados os seguintes: substituição de 

trabalhadores em época de férias destes, quando a produção da empresa não pode ser paralisada, 

impondo sérios prejuízos ao empregador. Por acréscimo de pessoal a contratação de novos 

vendedores nas lojas de brinquedos na época que envolve a comemoração do dia das crianças, 

acrescendo o número normal que as lojas possuem somente nesse período, conforme 

autorizativo inserido no artigo nº 443 da CLT, anteriormente citado. 

Na transitoriedade a contratação se opera por via indireta, com a presença de 

empresa intermediadora, assemelhando-se à terceirização de serviços e não ao trabalho 

intermitente. Por respeito à norma cientifica, a terceirização precisa ser identificada somente 

para esse ponto distintivo. Portanto, basicamente, a diferenciação entre o trabalho temporário e 

o terceirizado é a transitoriedade da atividade laboral, presente somente na questão temporária 

do trabalho. Ausente na terceirização que é munida de constância e habitualidade. Dessa 

maneira, fica demonstrada a inviabilidade para a contratação do trabalhador intermitente pelas 

empresas terceirizadoras de mão-de-obra. 

No entanto, o que ocorre na prestação de trabalho intermitente é a contratação 

direta, vinculado e subordinando empregado a empregador, sem a presença de qualquer 

intermediador. A intermitência, como exposto antes, não afasta a vinculação de emprego. 

Encontram-se pontuadas as diferenças entre os institutos que se aproximam por estarem, no 

momento de criação, sob a mesma égide social e jurídica. 

Pelo que foi apresentado, a conclusão sobre direitos inerentes à ocupação 

intermitente é a de que bem menos direitos são garantidos ao dependente do vínculo, que 
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imperiosamente necessita deste para a manutenção da subsistência. A tabela apresentada abaixo 

dispõe claramente sobre a diminuição de direitos, como aspecto precarizador. 

Tabela 1 -  

Modalidades: → Comum Intermitente 

Direitos:↓   

• Seguro desemprego Sim– demissão arbitrária Não 

• Multa Rescisória 

FGTS 

Sim– demissão arbitrária Não 

• Mínimo 

remuneratório 

Sim – pisos profissionais Nãodividido por hora –   sem 

limites mínimos 

• Jornada máxima Sim– categorias Não – horas trabalhadas 

• Previdência – 

benefícios 

Sim –garantida a remuneração 

mínima 

Relativo garante só com 

remuneração igual ao mínimo 

Fonte: próprio autor 

A mínima condição de existência para a vinculação intermitente não está garantida 

por Lei. Pela tabela acima se percebe que a remuneração em patamares mínimos não está 

garantida, atrelando-se ao mínimo por hora. Acontecendo o trabalho em poucas horas o salário 

pago poderá ser ínfimo frente às necessidades vitais. A jornada se apresentará como variável 

intermitente; dependente da convocação e se existir ofício. Como também pode ficar no vácuo 

de atividade, quando não existir ofício a ser desenvolvido. O que rebaixa a condição salarial à 

inexistência mensal. A questão previdenciária preocupa, como mais à frente será relatado. As 

demais distinções apontadas se referem à espécie contratual, classificada entre contratos a prazo 

e, por outro lado, por tempo indeterminado. 

Quanto à condição de prazo determinado e específico para realizações das 

contratações a diferenciação é existente. Nos contratos temporários a duração máxima legal é 

de cento e oitenta dias, seguindo a regulamentação da lei esparsa apontada. No que se relaciona 

à intermitência observa-se caráter um pouco mais duradouro, mesmo que com hiatos de 

prestação de serviços, podendo o prazo final de o contrato atingir, até dois anos, conforme os 

permissivos da CLT citados anteriormente. 

2.4 A OFERTA E A EFETIVIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 

Sobre a oferta da contratação, mister se faz a exposição dos meios pelos quais pode 

ocorrera a recusa e inexecução do contrato, o que se fará em primeira análise nesse item. Após 
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esse passo inicial, a existência efetiva do contrato estará em baila, expondo-se as nuances que 

envolvem a negociação individual, as alterações contratuais dela oriundas e a inserção de 

condições específicas sem controle do Estado.  

Com a intermitente utilização dos serviços, existe critério definidor para determinar 

a atividade, ou seja, o momento exato no qual o trabalhador contratado irá exercer suas funções. 

Ocorrerá, portanto, a convocação do empregador ao empregado, para que este venha a ingressar 

em atividade. O art. nº 452-A da CLT94 determina as regras da convocação que se tornam 

características exclusivas dessa espécie obrigacional trabalhista. Três dias antes de começar o 

                                                 
94Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que 

previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá: (Redação dada pela Medida Provisória nº 

808, de 2017) I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes; (Incluído pela Medida Provisória nº 808, 

de 2017) II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário 

mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e observado o disposto no § 12; e 

(Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017)  III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) § 1o O empregador convocará, por qualquer meio de 

comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias 

corridos de antecedência. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 2o Recebida a convocação, o empregado terá o 

prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. (Incluído pela Lei nº 13.467, 

de 2017) § 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de vinte e quatro horas para responder ao chamado, 

presumida, no silêncio, a recusa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017) § 3o A recusa da oferta 

não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) § 4o Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará 

à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, 

permitida a compensação em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Revogado Medida Provisória nº 

808, de 2017) § 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o 

trabalhador prestar serviços a outros contratantes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Revogado Medida 

Provisória nº 808, de 2017) § 6o Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o 

pagamento imediato das seguintes parcelas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 6º Na data acordada para o 

pagamento, observado o disposto no § 11, o empregado receberá, de imediato, as seguintes parcelas: (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017) I - remuneração; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) II - férias 

proporcionais com acréscimo de um terço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) III - décimo terceiro salário 

proporcional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) IV - repouso semanal remunerado; e (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017) V - adicionais legais. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 7o O recibo de pagamento deverá 

conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6o deste artigo. (Incluído 

pela Lei nº 13.467, de 2017) § 8o O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período 

mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. (Incluído pela Lei nº 13.467, 

de 2017) (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017) § 9o A cada doze meses, o empregado adquire direito a 

usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar 

serviços pelo mesmo empregador. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 10. O empregado, mediante prévio 

acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três períodos, nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) § 11. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, 

o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º não poderá ser estipulado por período superior a um mês, contado 

a partir do primeiro dia do período de prestação de serviço. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) § 

12. O valor previsto no inciso II do caput não será inferior àquele devido aos demais empregados do 

estabelecimento que exerçam a mesma função. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) § 13. Para os 

fins do disposto neste artigo, o auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data do 

início da incapacidade, vedada a aplicação do disposto § 3º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 808, de 2017) § 14. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social, 

nos termos do disposto no § 3º do art. 72 da Lei nº 8.213, de 1991. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 

2017) § 15. Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos nos § 1º e 

§ 2º. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) 
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período de atividade, o empregador deve avisar por meio capaz e idôneo ao empregado a data, 

hora, quantidade de horas a trabalhar e local de apresentação para o início das tarefas 

contratadas. Admite-se o uso das comunicações eletrônicas, visto não existir proibição legal 

para tanto. Comunicado, o empregado tem até vinte e quatro horas para se pronunciar a respeito, 

sendo certo que o silêncio do trabalhador significa recusa ao trabalho intermitente, sem que se 

configure rescisão do contrato. Incomum a regra de não existir trabalho e o vínculo não ser 

encerrado, visto que na ocorrência do contrato regra, por prazo indeterminado, a ausência do 

trabalho é critério definidor do término do vínculo, até mesmo pela forma da justa causa, como 

previsto no artigo nº 482 da CLT.  

A aceitação, portanto, não pode ser tácita. Trabalho aceito e presença do trabalhador 

não efetivada, ou mesmo não permissão do empregador para o exercício da atividade, gera a 

aplicação de multa à parte infratora. Quando a atividade não é realizada pela culpa do 

empregador, mesmo tendo a convocado, é situação onde o início da atividade não se efetiva 

porque o contratante não deseja dar continuidade ao que foi pactuado. A multa pela infração é 

algo inovador. Se o empregador não cumpre o contratado este paga multa equivalente a 

cinquenta por cento da remuneração que seria devida. Por outro lado, se o trabalhador, de forma 

injusta, falta à convocação deve pagar a mesma multa por ter frustrado os anseios do 

empregado.  

Dessa maneira são criadas figuras legais novas de recusa legal ao trabalho 

intermitente, sendo elas: empregado que aceita a convocação e não comparece ao serviço, sem 

gerar rescisão contratual; empregado que aceita a convocação e falta por motivo justo e 

legalmente permitido; empregador que determinou a convocação e não oferece o trabalho na 

época combinada, sem apresentar justa motivação. Faz-se imperioso entender os efeitos dessas 

recusas. Seguindo o dispositivo legal citado, a multa deve ser efetivada e paga até trinta dias 

após o evento. A penalidade financeira aplicada à empresa está de acordo com a finalidade 

lucrativa que a mesma apresenta. Se, por exemplo, contratou trabalhador para exercer função 

de auxiliar em restaurante no período de um final de semana, portanto dois dias, sábado e 

domingo, pactuando salário de R$20,00 por dia, não permitindo o trabalho a multa a ser paga é 

correspondente à metade de tal remuneração. Porém, essa multa paga não gera tempo à 

disposição do empregador, sem contar como tempo de serviço.  

Se a inexecução dos serviços se deu por justo motivo, tanto do empregador como 

do empregado, não se pode impor multas ou penalidades visto a ausência de culpa ou dolo para 

tanto. Como é o caso da paralisação das atividades da empresa por ausência de energia elétrica 



72 

 

oriunda de uma tempestade que interrompeu o fornecimento da rede elétrica. Inexecução 

causada pelo empregador com justo motivo. Com o acometimento de doença contagiosa, o 

trabalhador perde a capacidade laboral no momento da execução dos serviços, causando a 

impossibilidade contratual com justo motivo. 

Não se realizando o contrato por culpa de uma das partes e sem justo motivo a 

aplicação de penalidade é expressão de justiça. No entanto, as penalidades precisam respeitar 

as desigualdades e o desequilíbrio financeiro existente entre empregador e empregado. Multa 

financeira destinada ao contratante pode ser suportada pela atividade lucrativa do mesmo. Já o 

trabalhador não apresenta a mesma função de obtenção de lucros. Sendo assim, a penalidade 

está em desacordo com as finalidades sociais do contrato, posto que devesse ser de outra 

natureza, como as sanções trabalhistas existentes, conhecidas como advertência, suspensão ou 

até mesmo o emprego da justa causa para o encerramento do vínculo, caso a inatividade causada 

seja expressão de reincidência praticada pelo trabalhador. No entanto, não por sanção 

financeira. 

A nova previsão contratual surgiu para desburocratizar e legalizar relações antes 

existentes sob a ótica informal. A previsão da penalidade se apresenta no contrassenso desse 

intuito legal, pois as demandas judicias devem aumentar nesse sentido. Especialmente se a parte 

penalizada for o trabalhador, historicamente considerado o hipossuficiente da relação de 

trabalho e emprego. Não tendo como cumprir com os ditames da nova ordem legal, instará o 

Judiciário a agir no sentido do emprego do princípio da proteção trabalhista para o intento de 

não ser compelido a pagar multas e seus consectários processuais, como os ônus de 

sucumbência. 

Outro ponto a ser realçado é a efetividade adotada pela espécie contratual do 

trabalho com espaços de inatividade. O objetivo geral da contratação é a obtenção de renda pelo 

trabalhador e, por outro lado, o uso da força produtiva pelo empreendedor. Se os intervalos de 

inatividade passam a ser consideráveis, superando os períodos onde os objetivos são atingidos, 

o contrato não está sendo efetivo. A Lei reformada e aditada pela Medida provisória nº 808 de 

2017 deixa evidente que a inatividade duradoura encerra o vínculo de emprego. Passado um 

ano de inatividade, tendo como termo inicial da contagem desse prazo o momento pelo qual o 

trabalhador está sem convocação alguma de seu empregador, o contrato intermitente estará 

rescindido de pleno direito, pois não é da essência do mesmo que a inatividade supere os prazos 
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destinados à realização dos serviços95. Contados um ano de paralisação das atividades pela 

ausência de convocação, o trabalhador, caso não tenha conseguido outra contratação de labor, 

estará relegado à pobreza pela falta de renda oriunda do trabalho. As dificuldades para manter 

a vida se tornaram pungentes nessa condição. O contrato deixou de existir pela própria natureza 

dos fatos. 

Questionamento imperioso para o advento da efetividade contratual é, ainda, o que 

se refere às alterações contratuais pactuadas entre empregador e empregado, sem a intervenção 

de qualquer mecanismo regulador, como o sindicato por exemplo. A Lei da reforma trabalhista 

implementou a liberdade negocial direta entre empresas e empregados que podem, segundo art. 

444 da CLT96, alterar as regras contratuais. A inovação do dispositivo a se ressaltar é a 

possibilidade das modificações sem a participação e anuência dos sindicatos, que 

representavam a força reguladora e protetiva do empregado nas relações de emprego. A 

negociação individual e direta vai se sobrepuser à negociação coletiva, caso o empregado 

perceba mensalmente a importância disposta no art. 611-A da CLT97 e desde que o negociado 

                                                 
95Art. 452-D Decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado da 

última convocação ou do último dia da prestação de serviços, o que for mais recente, será considerado rescindido 

de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. 
96Art. 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. A livre estipulação a que se refere o caput 

deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e 

preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e 

que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
97

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos III e VI do caput do 

art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 808, de 2017) I - pacto quanto à jornada de trabalho, observado os limites constitucionais; 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)II - banco de horas anual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) III - 

intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superior a seis horas; (Incluído 

pela Lei nº 13.467, de 2017) IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 

de novembro de 2015; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) V - plano de cargos, salários e funções compatíveis 

com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 

confiança; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) VI - regulamento empresarial; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) VIII - 

teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) IX - 

remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho 

individual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) X - modalidade de registro de jornada de trabalho; (Incluído 

pela Lei nº 13.467, de 2017) XI - troca do dia de feriado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) XII - 

enquadramento do grau de insalubridade; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) XII - enquadramento do grau de 

insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, 

afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas, na 

integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho; (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017) XIII - 

prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério 

do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017) XIV - prêmios 

de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo; (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017) XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 
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trate de um dos assuntos dos incisos do mesmo artigo. Abriu-se, portanto, um avolumado de 

opção para se negociar de forma livre e, pior, prevalecer até mesmo ao que for negociado 

coletivamente pelo sindicato. Essa visão individualista serve mais aos empregadores que são 

dotados de maior força negocial que os empregados, se considerados individualmente numa 

negociação, visto possuírem concentração de meios econômicos e financeiros viáveis, com o 

controle dos meios de produção. O que torna desigual a condição de negociar por parte dos 

contratantes, regularmente em benefício das empresas. 

Com esse poder, os atos negociais individuais, passaram a assumir posição de 

destaque nas regras atuais. A exigência do consenso entre as partes para a produção dos efeitos 

mencionados se operará por pressão do empregador para que o empregado aceite as condições, 

para não perder o emprego. É preciso lembrar que, em vários setores da economia brasileira, a 

oferta de postos de trabalho é inferior à procura, tornando dotada de vulnerabilidade a situação 

do trabalhador. Esses setores se configuram por aqueles de maior empregabilidade, ou seja, 

onde grande massa populacional trabalha e que não exige formação profissional mais profunda, 

como é o caso do comércio. Resta ao trabalhador aceitar as condições novas que foram impostas 

e não negociadas pela empresa. E isso se impõe em face das coletivas negociações, mais 

equilibradas pela presença sindical e, por ora, colocadas em segundo plano de importância pela 

reforma trabalhista. Ainda que exista a proteção do artigo 468 da CLT98, não é suficiente para 

afastar a força normativa da negociação individual. 

                                                 
1o No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto 

no § 3o do art. 8o desta Consolidação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 2o A inexistência de expressa 

indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua 

nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 3o Se for 

pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão 

prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 4o Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção 

coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente 

anulada, sem repetição do indébito. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) § 5o Os sindicatos subscritores de 

convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação 

individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017) § 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho 

participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas 

desses instrumentos, vedada a apreciação por ação individual. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 

2017) 
98Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena 

de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a 

determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, 

deixando o exercício de função de confiança. § 1o Não se considera alteração unilateral a determinação do 

empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 

exercício de função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) § 2o A alteração de que trata o § 1o 

deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da 
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Com a conversão da realidade sócio e econômica para uma situação menos 

favorável economicamente, o autorizativo da negociação direta vai acabar por impelir o 

trabalhador em caráter intermitente a aceitar a reduzir direitos e não obter novos ajustes ou 

benefícios em prol da manutenção do trabalho, ocorrendo, pois, clássico prejuízo ao 

trabalhador. Será feita a aceitação das condições da empresa, sem maiores questionamentos 

pelo empregado que, por sua vez, deseja manter o emprego e as condições básicas de vida. Ao 

negociar o empregado irá sentir a pressão social e de sua família para a manutenção do emprego. 

Acaba por ceder a tal pressão e aceitar as alterações proposta pela empresa. No quesito jornada 

de trabalho pode existir tal negociação, com a diminuição de tempos de intervalo e a elevação 

da intermitência.  

Nessa circunstância, o contrato ficará distante da função social, pois resta evidente 

a desregulamentação pela diminuição de direitos antes angariados pela classe profissional. 

Especialmente porque nessas negociações contratuais precárias o sindicato dos trabalhadores 

não precisa intervir, fato que diminui a força negocial da classe trabalhadora e, por via de 

consequência, retira do âmbito negocial as proteções que a entidade de classe poderia oferecer 

para angariar direitos novos, ou mesmo manter regras há muito conquistadas, numa contratação. 

A precariedade anunciada vem, portanto, dessa diminuição ou exclusão de direitos trabalhistas 

em face da nova sistemática de contratação para as práticas trabalhistas modernas. Reafirma-se 

que fragilizar as relações de emprego é exatamente retirar, como também diminuir direitos que 

forma obtida por longos períodos históricos de negociação e conquistas da classe trabalhadora. 

É efeito da maleabilidade das leis do trabalho feita sem detrimento e cuidado maior com a base 

de direitos conquistados. Não todos, mas os que se referem à vida digna do trabalhador. 

Volta-se à condição da empresa poder alterar o contrato sem a anuência da outra 

parte, como medida impositiva, caracterizando-se alteração unilateral do contrato que não 

reveste o ato das proteções devidas e inseridas no ordenamento. Porém, afastadas pelo ajuste 

individual, mesmo que o empregado tenha sido compelido a assinar, não concordando com o 

conteúdo elaborado. Como, por exemplo, a retração salarial para manter o emprego, que 

depende de anuência das partes e concordância coletiva sindical, além de ser momentânea a 

ocorrência e compensada por outro direito inserido ou elevado no ordenamento específico. Por 

outro lado, a alteração de regime de jornada pode ser medida unilateral, decorrente da prática 

                                                 
gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva 

função. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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do poder de direção das atividades empresariais, consoante entendimento da Súmula 391 do 

TST99. 

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) é 

função desse órgão: executar, supervisionar e monitorar as ações relacionadas às Políticas 

Públicas relacionadas ao Ministério do Trabalho dando especial atenção às ações de fomento 

do trabalho, mediação e de arbitragem em negociação coletiva, melhoria nas relações de 

trabalho, de orientação e de apoio ao cidadão. É no âmbito da SRTE e das Gerências Regionais 

do Trabalho e Emprego (GTRE) orientar e apoiar o cidadão nas questões relativas ao universo 

do Direito do Trabalho, especialmente, na possibilidade de contratação intermitente, seus riscos 

e as formas de evitar esse contrato para atividades não dotadas da caraterística da sazonalidade. 

Tem caráter instrutório e de fiscalização para que o princípio protetor do trabalho não seja 

desprezado100. 

Feita a análise das modificações das regras vinculativas e observada a posição do 

Ministério do Trabalho e Emprego sobre o assunto, é preciso relatar a ocorrência de outro 

critério fundamental na definição do tipo obrigacional em comento face à obtenção de 

benefícios sociais pela categoria profissional. A maneira de encerrar a contratação determina 

condições específicas que precisam ser aclaradas. 

A expressão social do contrato não está presente na demissão por comum acordo e 

anuência entre empregados e empregadores. Essa modalidade de encerramento ocasiona a 

exclusão de alguns direitos dos trabalhadores como a concessão do seguro desemprego e, ainda, 

a diminuição de direitos do trabalhador em cinquenta por cento, como é o caso da multa 

rescisória do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e demais verbas indenizatórias. 

Pelas mesmas razões de desigualdade baseada em questão financeira em favor do contratante, 

este conseguirá a anuência do prestador do ofício para essa espécie de resolução do contrato, 

mesmo que a ocorrência real seja a de uma demissão sem justo motivo. Claro estará que a 

empresa irá agir em diminuição dos seus custos para o término contratual, seja qual for a espécie 

contratual em voga. 

No entanto, uma exposição apartada precisa ser feita sobre a rescisão do contrato 

por trabalho intermitente. É bem verdade que esse contrato faz parte da modalidade a prazo 

determinado, como já fora explanado em outro tópico. Por isso, a cessação do contrato atribui 

                                                 
99Súmula 391 do TST. Petroleiros. Lei 5.811/1972. Turno ininterrupto de revezamento. Horas extras e alteração 

da jornada para horário fixo. [...] II – A previsão contida no art. 10 da Lei 5.811/1972, possibilitando a mudança 

do regime de revezamento para horário fixo, constitui alteração lícita, não violando os arts. 468 da CLT e 7º, VI, 

da CF/88. 
100Disponível em: tstetecnologias.blogspot.com/2012/01/qual-competencia-das-delegacias.html. 
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direitos rescisórios bem menores que pela modalidade de dispensa por culpa do empregador, 

sem ou com justo motivo. Essa já é a essência da modalidade terminal dessa espécie do gênero 

contratos com determinação de prazo, que não consigna direito ao seguro desemprego, ao aviso 

prévio, à multa rescisória do Fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), especialmente 

por não existir surpresa ou encerramento abrupto do vínculo empregatício. Pelo contrário, o 

ajuste chega ao fim tão simplesmente pelo decurso do prazo. 

Ocorre que o questionamento acima assuma contornos peculiares quanto à cessação 

do contrato a prazo se dá antes do termino de seu tempo pré-fixado. Assim como faz previsão 

o artigo 479 do consolidado101, existe multa para o empregador que dispensa seu contratado 

antes do término do prazo contratual, correspondente a multa de cinquenta por cento dos 

salários e vencimentos do restante do período que faltava para completar o prazo ajustado. 

Nesse interim surge à possibilidade da terminação contratual por comum acordo, a mesma 

prevista do artigo nº 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que pode 

representar o efeito da precarização e diminuição de direitos do trabalhador, com o término por 

ajuste tácito, que vai ocasionar a redução das verbas indenizatórios pela metade, pela 

inteligência que se obtém da análise do artigo. Pode-se afirmar, então, que as chances de 

desregulamentação dos direitos inerentes ao trabalhador são muitas, o que causa o efeito 

precarizador aludido e, como consequência, o abandono da implementação social obrigatória 

dos instrumentos trabalhistas. 

A previsão legal da nova modalidade rescisória do contrato, qual seja o 

encerramento por consenso, está positivada no artigo 484-A da CLT102, modificado pela Lei nº 

13.467/2017. Mesmo com a previsão de movimentação da conta do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) é notável a redução de direitos destinados ao trabalhador, quando se 

compara com o término contratual sem justo motivo, que garante verbas rescisórias e 

indenizatórias em sua totalidade. Isso se dá pela modalidade contratual da qual faz parte o 

                                                 
101Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o 

empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até 

o termo do contrato. (Vide Lei nº 9.601, de 1998). Parágrafo único - Para a execução do que dispõe o presente 

artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da 

indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. 
102“Art. 484-A.  O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que 

serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: I - por metade: a) o aviso prévio, se indenizado; e b) a indenização 

sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de 

maio de 1990; II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas. § 1o A extinção do contrato prevista no caput 

deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do 

valor dos depósitos.  § 2o A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso 

no Programa de Seguro-Desemprego.”   
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contrato intermitente, que é a contratação a prazo. Nesta, são retiradas das verbas rescisórias os 

pagamentos de caráter indenizatório pela rescisão contratual imotivada. A alteração legislativa 

impulsiona as demissões menos custosas para que se operem inúmeras contratações prazo 

intermitente. Mais uma vez se deve repetir que a situação se afasta das verdadeiras funções que 

o contrato para o trabalho deve assumir, aprofundando ainda mais a precariedade na relação 

contratual em comento. 

As considerações aqui traçadas demonstram importância peculiar, pois se referem 

à efetivação do instituto contratual. Demandam a análise crítica dos riscos e consequências da 

prática jurídica envolta ao direito obrigacional e aos seus ditames basilares. Foram usadas no 

presente trabalho como forma introdutória elo com os resultados do estudo que passam a ser 

apresentados na sessão posterior. Tudo no sentido de verificar a aplicação correta do contrato, 

em respeito às exigências e controles peculiares do Direito do Trabalho. Pelo que se passa a 

apresentar, então, essa análise efetivada com a realidade de um estudo comparado e dos riscos 

que a feitura jurídica acabou por trazer. De forma complementar e consecutiva, o estudo tende 

a demonstrar como se pode entregar função social ao contrato de prestação de trabalho 

intermitente, que se demonstrou como uma das soluções apontadas pelo legislador brasileiro 

em face da necessidade de transformações da relação de trabalho e emprego no Brasil. 

A norma celetista de regência tem sua origem em 1943103. Contando atualmente 

com quase setenta e cinco anos, não apresentava mais condições jurídicas adequadas às novas 

exigências laborais, embasadas na ordem obrigacional dos contratos de trabalho. Transformou-

se, desde pelo menos vinte ou trinta anos passados, num dos entraves ao avanço econômico e 

financeiro da economia, pois seus dispositivos acabavam por gerar custos elevados para a 

manutenção do emprego, principalmente. Chegado era o momento da Reforma da Lei, sem que 

se pudesse discordar disso, sendo trabalhador ou empresário. As contratações não estavam 

sendo incentivadas pela inadequação da lei à realidade trabalhista vigente. Mesmo com essa 

necessidade preeminente, as transformações da lei têm a obrigação de seguir e devem 

obediência aos princípios norteadores da Constituição Federal e da formação do elo trabalhista. 

A desobediência, no entanto, apresenta riscos e efeitos que podem devastar a relação 

obrigacional trabalhistas, no sentido do contrato intermitente não servir à função social que lhe 

é cogente. Antes de apontar tais consequências perigosas faz-se o estudo comparativo com 

outras nações, com fito de entabular as diferenças dos sistemas jurídicos que apontem aos 

perigos que serão tratados. 

                                                 
103Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 1943. 
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Destaque de ampla influência nessa relação contratual é o de que existe dispositivo 

na CLT para a diminuição da jornada semanal, sem precisar do contrato intermitente. O que 

para o empregado é razoavelmente bom, visto que manteria o vínculo tradicional, coma 

implicação de verbas trabalhistas mensais, iguais às de antes da reforma. Quem exerce atividade 

laboral nesse sistema o faz por meio do regime de tempo parcial, que não deforma o contrato 

tradicional de trabalho mantido na constância um pouco menor que os limites máximos legais. 

A duração máxima do trabalho tem o limitar de trinta e cinco horas semanais. A remuneração 

mensal seria pautada nessa quantidade de horas, mas o vínculo empregatício não sofreria 

cessação dos seus efeitos com a intermitência. Existindo previsão legal de flexibilização de 

direitos laborais em atenção à necessidade de diminuição de custos do contrato de trabalho, a 

função social dos mesmos estaria atendida, objetivando-se a permanência da empresa e a 

manutenção dos contratos de trabalho, com novos custos mais reduzidos. Para tanto, não era 

necessária a criação de uma nova ordem contratual para reduzir a quantidade da jornada, pois 

esta possibilidade existia antes da reforma trabalhista, e continua existindo hoje, na condição 

do trabalho a tempo parcial inserido no artigo 59-A da CLT104. 

O raciocínio acima tratado revela a preocupação para com a assunção de riscos da 

atividade desenvolvida por empresas e trabalhadores, sob o ponto específico que a transferência 

desses problemas para a classe trabalhadora é o que não tem amparo legal. O surgimento de um 

novo contrato criando a intermitência da prática laboral relega alguns riscos econômicos e 

financeiros ao trabalhador, que não pode ser comparado e assemelhado ao empreendedor, à 

função de emprego de capital para obtenção de lucro, mesmo porque quem está nesse lado da 

relação de emprego não dispõe de aparato financeiro destinado a esses fins. 

Logo, alguns aspectos do Contrato de Trabalho intermitente demandam cuidados 

especiais, como é o caso: 

a) a sua legalidade, tendo por base o princípio da função social, respeitada a 

sazonalidade dos trabalhos desenvolvidos;  

b) a Jornada reduzida, mas com direitos mínimos garantidos;  

                                                 
104Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 e em leis específicas, é facultado às partes, por meio de convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis 

horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017). § 1º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput 

abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão 

considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 

70 e o § 5º do art. 73. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017).§ 2º É facultado às entidades atuantes 

no setor de saúde estabelecer, por meio de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados 

ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808, de 2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1
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c) a limitação de períodos para inatividade;  

d) o uso controlado de novos sistemas redutores de direitos e verbas trabalhistas. 

Esta seria a configuração destinada à presença obrigatória da função social dos 

contratos de trabalho. Isso, para que não se percam as origens e princípios trabalhistas, sujeita 

a ser desvirtuada a relação empregatícia.  

Agora se passa a analisar o Direito Comparado no tocante ao contrato de trabalho 

intermitente e como a aplicação dos princípios discutidos devem ser postos a fim de neutralizar 

os riscos sociais desse tipo de contrato, posto com nova roupagem pela Legislação introduzida 

pela reforma trabalhista de 2017. 
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3 ESTUDO COMPARADO E OS RISCOS SOCIAIS DA ATIVIDADE 

INTERMITENTE, POSTOS PELA NOVA LEGISLAÇÃO 

 

Depois de configurada a contratação intermitente no Brasil, imperioso se faz o 

comparativo com as legislações de origem, intituladas em outros Países que legalizaram o 

trabalho de prestação intermitente em momentos bem anteriores. Apresentar e comentar a 

legislação vigente em outras realidades trabalhistas do mundo contribui para o necessário 

avanço da legislação Pátria vigente. As adequações legislativas serão mais que necessárias, até 

mesmo após um certo período de emprego da reforma trabalhista e suas consequências 

vindouras. Essas serão ainda muito compiladas e debatidas pela doutrina abalizada, assim como 

pelos Tribunais da Justiça do Trabalho, sendo certo que o ponto de equilíbrio social do emprego 

da Lei estará por vir em longo prazo. Não existe ainda a discussão judicial no Brasil, nos 

Tribunais Regionais do Trabalho e muito menos no Tribunal Superior do Trabalho destinado à 

formação de precedentes jurídicos ou mesmo de entendimento jurisprudencial majoritário. As 

primeiras ações que tratam da matéria datam inicialmente de novembro e dezembro de 2017, 

chegando aos Tribunais Regionais que expressam decisões ainda isoladas. No órgão de cúpula 

da seara trabalhista ainda não se encontrada formalizada a questão e suas decisões. 

Dessa maneira, torna-se fundamental o estudo do direito comparado para o 

escorreito conhecimento deste instituto e consolidar a forma mais justa de aplicar a lei em nosso 

país. Como, também, proceder às alterações que a mesma deverá sofrer para a adequação, 

principalmente, à função social do contrato e às regras previdenciárias que colaboram para o 

alcance de tal função de garantia obrigatória no Direito do Trabalho brasileiro. O estudo prévio 

dos princípios de ambas as áreas, Civil e Trabalhista, apresenta fundamental importância para 

o emprego do contrato de forma a atender aos anseios dos trabalhadores e empresas, mas 

principalmente para demonstrar a gama de preceitos que devem ser atendidos para formar a 

base jurídica de inserção do instrumento contratual no Direito brasileiro, sem que sejam 

desrespeitadas a finalidade social dos contratos e as garantias de vida digna do trabalhador. 

O estudo de base juntamente com a compreensão das características legais do 

instituto, apresentadas pela Lei nº 13.467/2017 e Medida Provisória nº 808/2017, auxiliará a 

obtenção das conclusões e riscos que ora se pretendem comentar. Ademais, a obtenção de 

soluções jurídicas para expurgar os defeitos da Lei e os riscos sociais a eles inerentes. Assim se 

deu a escolha da temática na ordem que ficou apresentada nessa dissertação, culminando com 

a presente crítica final que expões a normas vigentes em outras partes do mundo onde o trabalho 
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intermitente surgiu primeiro, como também da análise de riscos singularmente imperiosa para 

a evolução do contrato de prestação de trabalho intermitente. Está é a noção que encaminhará 

os resultados colhidos e que demonstra a pertinência temática da matéria da forma, sequência 

de capítulos e fundamentos utilizados pelo presente autor. 

No tocante especificamente aos riscos que se assumem com a prática do trabalho 

intermitente no Brasil, é de se considerar como extremamente pertinente a análise visto que a 

espécie de contratação vem angariando inúmeros adeptos no setor empresarial de diversas áreas 

de atuação, o que indica que os índices e a estatística do trabalho com intermitência se 

avolumaram no futuro bem próximo. Serve o estudo para os preparativos necessários das 

dificuldades que serão geridas pelo uso em série do contrato, o que de per si habilita a 

preocupação que ora se apresenta. 

Estudo desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) comprova 

que o trabalho com prazos definidos, embasado em tempo parcial de execução de atividades, 

forma tendência, nos países em desenvolvimento, de aplicação desde o final da década de 

noventa, como se pode observar pela tabela abaixo105. 

Figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudos nacionais sobre tempo e organização do trabalho (Brasil, Chile, Hungria, Peru, México e 

Malásia) para a OIT 

 

                                                 
105https://screenshots.firefox.com/9A9YFqFTdYF416Vk/www.oitbrasil.org.br. Acessado em 09.02.2018. 

 

Proporção de Trabalhadores em tempo parcial por faixa etária (%, 2000) 
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Segundo resultados apresentados pelo mesmo estudo, a sazonalidade da prestação 

dos serviços vem atingindo em maior grau a população mais idosa e os jovens da cadeia 

produtiva, especialmente as mulheres dessa última faixa etária. Quanto aos mais idosos, a 

preocupação recorrente está na questão previdenciária e seus efeitos com o emprego do trabalho 

intermitente. Para os jovens a preocupação passa ser a mesma, acrescida da formação 

ocupacional do indivíduo que passa a desenvolver atividades com as características já apontadas 

no presente estudo. 

Com base nos parâmetros de análise comentados aqui na introdução dessa terceira 

fase da dissertação, passa-se à análise sintética de características do contrato de trabalho 

intermitente em algumas legislações estrangeiras e, por fim, aos riscos da atividade crescente 

no País. Essa ordem também apresenta razão de ser, pois a apresentação inicial do direito 

alienígena servirá de colação virtuosa para as modificações que serão sugeridas na legislação 

nacional, face aos riscos elucidados. 

3.1 PAÍSES QUE UTILIZAM O TRABALHO INTERMITENTE E SUAS REGRAS   

As informações abaixo foram coletadas na análise dos principais institutos de 

Direito de Países que passaram a adotar o trabalho intermitente antes do Brasil, servindo de 

origem e influência para a legislação aqui adotada. Certamente não se tratará de todas as nações 

que apresentam alguma regra de intermitência do trabalho, e sim somente das mais citadas nas 

fontes de Direito comparado. Essas representam as Nações que evoluíram o Direito do 

Trabalho, impingindo influências diretas sobre toda a modificação passada e recente do ramo 

do Direito em estudo, especialmente na legislação brasileira. Passada essa explicação inicial, 

as legislações estudadas foram retiradas dos compêndios legais da Itália, berço do Direito 

brasileiro, de Portugal, nação colonizadora, da qual herdamos boa parte das instituições e 

costumes ainda em uso;  da Espanha pela pertinência técnica da legislação intermitente adotada, 

da França por ser a origem do Direito do Trabalho moderno aplicado mundo e, ainda, dos 

Estados Unidos por ter elegido mecanismos de trabalho e contratação que influenciaram 

originalmente os adotados no Brasil. Pede-se vênia máxima, pois nessa passagem do texto se 

adotará regra metodológica diferente da utilizada na maior parte dessa produção. É que se tem 

análise de variados textos legais oriundos da produção legislativa estrangeira e, sendo assim, 

para o melhor entendimento do aqui exposto se faz necessária a citação direta desses textos 

legais, com a tradução em referências quando necessário for. 

Em Portugal, o processo legislativo do trabalho intermitente foi iniciado pela Lei 
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nº 7/2009, editada em fevereiro deste referido ano, que aprovou a elaboração do Código de 

Trabalho de Portugal, mais precisamente em seu artigo primeiro106, determinando que o código 

de trabalho passe a vigorar com regras delimitadoras dos contornos do trabalho e emprego em 

Portugal, especialmente do trabalho intermitente, que fora trazido ao País luso pelo artigo 157º-

1 da mencionada codificação107. É possível destacar as limitações apresentadas pela legislação 

portuguesa que tornam o trabalho com intermitência uma exceção, e não regra como 

possivelmente se pretende na legislação brasileira. O aspecto concorrencial de mercados 

mundiais foi admitido pela Lei portuguesa, sem esquecimento de alguns direitos de base dos 

trabalhadores daquele País. 

Na legislação lusitana é louvável o controle da espécie da atividade ensejadora da 

intermitência. O artigo 157º -1 da lei trabalhista especifica que somente empresas com atividade 

descontínua ou de intensidade variável podem contratar nessa modalidade, sendo esse o 

primeiro limitador de uso. Podendo ser usada a maneira de ocupação pelas empresas que não 

funcionam todos os dias na semana e todas as épocas do ano, por características próprias de 

sazonalidade operacional ou de insumos que utilizam. Empreendimentos rurais se enquadram 

nessa regra portuguesa, assim como atividades esportivas baseadas em momentos de 

campeonatos de cada modalidade, dentre outras circunstâncias. Portanto, nem toda atividade 

empresarial está autorizada a contratar por intermitência, exatamente para não precarizar as 

relacionais de trabalho existente e não ocasionar a troca de trabalhadores comuns por 

intermitentes, com redução de direitos daqueles. 

Ademais, a Lei estabelece compensação por inatividade, ou seja, pelo tempo em 

que o trabalhador ficar parado por ausência de tarefas a desenvolver e sema convocação das 

empresas para esse fim, apresentando como segundo meio de controle dessa legislação. O que 

acaba por forçar que as empresas convoquem ao trabalho com certa frequência, garantindo-se 

renda ao trabalhador intermitente português. Expressa função social presente no contrato da 

Lei Portuguesa, pois o trabalho intermitente é menos vantajoso para o trabalhador, mas é forma 

que evita certo desemprego e garante uma base de renda mínima em face dos custos de vida 

essenciais do ser humano. Nesse caso, a Lei 7 de fevereiro de 2009 garante pagamento de 

compensação por inatividade em 20% em relação ao período ativo. Assim, pelas horas que não 

                                                 
106Artigo 1.º Aprovação do Código do Trabalho. É aprovado o Código do Trabalho, que se publica em anexo à 

presente lei e dela faz parte integrante. 
107SUBSECÇÃO III. Trabalho Intermitente. Art. 157º. Admissibilidade do trabalho intermitente. 1 – Em empresa 

que exerça atividade com descontinuidade ou intensidade variável, as partes podem acordar que a prestação de 

trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade. 2 – O contrato de trabalho intermitente não pode 

ser celebrado a resolutivo ou em regime de trabalho temporário. 
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trabalhar porque a empresa não oferece convocação o trabalhador recebe vinte por cento do 

valor das horas em que trabalha. A inatividade decresce em oitenta por cento os valores da hora 

normal de trabalho, expondo redução financeira rentável para as empresas e mantendo a ideia 

mínima de sustento do trabalhador que, claro, vai se esforçar mais para obter a chance da hora 

trabalhada, pois não há motivo para se contentar somente com o mínimo emprego. O nome que 

a se atribui a esse pagamento é “compensação retributiva”, similar ao pagamento de uma 

adicional pelo tempo à disposição do empregador que o empregado desenvolve.  

Reitere-se que a redução de custos foi objetivada pela Lei de Portugal, porém não 

somente na condição de atribuir responsabilidades financeiras e riscos das atividades tão 

somente ao trabalhador, como faz a Lei Nacional. Ainda mais porque é necessária a presença 

dos sindicatos para regular a matéria, a especificidade de aplicação da intermitência e seu 

pagamento, com a formulação de Acordos ou Convenções coletivas de trabalho, pelo que pode 

se depreender da referida Lei, sendo essa regra o terceiro limitador da legislação em comento. 

Ao garantir remuneração mínima para a inatividade, o que difere totalmente da 

legislação brasileira, o Ordenamento Português se torna mais adequado ao emprego da função 

social para esse vínculo, que não afasta totalmente o trabalhador da conquista de meios 

financeiros mínimos destinados à sobrevivência. Porém, esse controle de garantia mínima 

remuneratória pode ser visto como desestímulo ao pacto intermitente, pois será gerador de 

custos por inatividade, o que afronta o avanço financeiro desejado por empresas, com a redução 

de custos operacionais. 

Fora criada pelos portugueses a figura do “trabalho alternativo auto disponível” que 

se apresenta em duas vertentes da intermitência, segundo o ordenamento daquela Nação. Existe 

na condição intercalada e na exclusiva. Na primeira a intermitência é esporádica, sendo que em 

momentos do ano o empregado desenvolve atividades contínuas, como as do vínculo comum. 

E, somente em outras épocas está presente a inatividade, sendo que a regra do Código sobre a 

intermitência somente se aplica nos momentos inativos. Na acepção exclusiva, a atividade com 

espasmos se encontra presente o ano todo, pelo que se justifica a aplicabilidade constante da lei 

portuguesa do trabalho intermitente. Apresenta-se, dessa forma, Lei com ajustamento de 

dispositivos sociais em melhores condições que a brasileira, que não prevê as distinções acima 

expostas e nem mesmo qualquer remuneração por períodos inativos. Portugal restringiu a 

aplicação do preceito, entabulando regras de controlo e limitação, obedecendo a sua natureza 

excepcional, o que não fez a Legislação Brasileira. 

Na mesma senda andou a legislação inglesa, editada entre 2010 e 2016. Usando das 
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mesmas regras já citadas, incluiu na prática do trabalho intermitente que os trabalhadores não 

estão obrigados a aceitar o regime de disponibilidade, previstos na Lei Portuguesa, tão menos 

as empresas precisam prever tal regime. No entanto, pela excepcionalidade apresentada e pela 

restrição de direitos causada pela sazonal atividade, está deve ser direcionada aos jovens 

menores de vinte e cinco anos, pela maior dificuldade que estes têm de se colocar no mercado 

porque são inexperientes. Também pode ser direcionado aos adultos maiores de sessenta e 

cinco anos, pela dificuldade que estes apresentam de se manter produtivos no mercado de 

trabalho. Presente a função social dos contratos de trabalho na prática dos ingleses no que tange 

à intermitência no trabalho. Como se pode notar no que foi consignado antes nesse trabalho, o 

Brasil não apresenta as limitações, permitindo a aplicação da intermitência diretamente na 

população produtiva, prejudicando a manutenção financeira dos dependentes diretos e indiretos 

dessa parte populacional, que é a maior, expondo-os, inclusive, aos riscos previdenciários que 

adiante serão apontados, pela ausência de recolhimentos nas épocas de inatividade. 

Na sequência, pela proximidade de linguagem e das bases legislativas, apresenta-

se o tratamento legal dispensado pelos espanhóis à intermitência da produção laboral. Na 

Espanha o contrato intermitente se denomina “trabajo fijo y periódico de caracter discontínuo”, 

que por tradução literal pode ser entendido como um trabalho fixo e periódico de natureza 

descontínua. O exemplo das legislações anteriores, para a utilização dessa modalidade de 

contrato é preciso à existência de um motivo legalmente previsto, ou seja, uma condição 

especial para firmar contratos dessa natureza. Assim sendo, é exigida pela jurisprudência 

espanhola que a atividade da empresa ou empregador seja sazonal, implicando em momentos 

de atividade intercalados pela inatividade pontual de cada função ou profissão.  

Como exemplos mais comuns da sazonalidade citada nas decisões espanholas 

encontram-se as atividades agrícolas, baseadas em épocas das safras produtivas, assim como 

de socorristas d ambulâncias destinadas a atender jogos de futebol em campeonatos nacionais. 

Trabalhadores dessas funções não exercem durante todo o ano suas atividades laborativas e, 

ainda, na épica que exercem o fazem em intervalos diferenciados das atividades comuns. É o 

caso citado dos socorristas no campeonato de futebol. As datas dos jogos criam um 

espaçamento da atividade incomum, com vários dias sem qualquer desempenho funcional. 

Criam ainda a prestação de serviços em locais diversos, com deslocamentos entre cidades 

nacionais incomuns nas espécies comuns de vínculo empregatício. Justifica a Lei da Espanha 

o uso da intermitência exclusivamente nessas práticas de trabalho identificadas com a 

sazonalidade. 
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Conforme a Lei desse País, o Real Decreto Legislativo nº 1/1995, de 24 de março 

daquele ano, existe garantias mínimas de trabalho realizado na prestação intermitente, acabando 

por entregar respaldo de função social à contratação, como deveria ocorrer no Brasil e não se 

faz da mesma forma. A atividade intermitente espanhola se assemelha ao trabalho em tempo 

parcial brasileiro, onde os espanhóis que se ocupam dessas atividades têm garantido um mínimo 

de vinte e seis horas semanais de trabalho, como regra convencionada pelos sindicatos 

profissionais. A Lei reporta à negociação coletiva essa quantidade de horas mínimas, 

convocando os sindicatos a regularem especificadamente a matéria. Mais uma implicação de 

respeito ao mínimo social de sobrevivência do trabalhador, que não irá negociar livremente 

com empregadores a condição menos favorável que é a intermitência. O artigo nº 72 do Decreto 

Real determina a participação sindical como condição para a feitura dos contratos em questão, 

determinando os sindicatos como representantes de trabalhadores na contratação 

intermitente108. 

Artículo 72. - Representantes de quienes presten servicios em trabajos fijos 

discontinuos y de trabajadores no fijos 

1. Quienes presten servicios em trabajos fijos discontinuos y los trabajadores 

vinculados por contrato de duración determinada estarán representados por los 

órganos que se estabelecen em este Título conjuntamente con los trabajadores fijos 

de plantilha. 

2. Por tanto, a efectos de determinar el número derepresentantes, se estará a lo 

seguiente: 

a) Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los trabajadores 

vinculados por contrato de duración determinada superior a un año se computarán 

como trabajadores fijos de plantilha. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número 

de dias trabajados en el período de un año anterior a la convocatoria de la elección. 

Cada doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más.   

 

Pelo que se nota no texto da Lei, na Espanha também existem duas espécies de 

trabalhadores com contratos nessa área de estudos, quais sejam: os por contrato fixo 

descontinuo e os contratos fixos por períodos, o que se aproxima das determinações legais 

brasileiras para, na mesma ordem, os contratos intermitentes e os de prazo determinando, dos 

                                                 
108 Artigo 72. (tradução livre) - Representantes daqueles que prestam serviços em trabalho fixo descontínuo e 

trabalhadores não permanentes 

1.Aqueles que prestam serviços em trabalho fixo descontínuo e trabalhadores vinculados por contratos de duração 

determinada devem ser representados pelos órgãos estabelecidos neste Título junto com os trabalhadores 

permanentes da empresa. 

2. Portanto, para determinar o número de representantes, serão considerados os seguintes: 

a) Aqueles que prestam serviços em trabalho fixo descontínuo e trabalhadores vinculados por contrato de duração 

determinada superior a um ano devem ser computados como funcionários permanentes de uma planta. 

b) Os contratados por prazo de até um ano serão computados de acordo com o número de dias trabalhados no 

período de um ano antes do apelo à eleição. Todos os duzentos dias trabalhados ou fração serão computados como 

um trabalhador mais. 
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quais o intermitente é espécie. Como as determinações do artigo nº 12 e 12.2 do Real Decreto 

Espanhol. 

Artículo 12. – Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo 

1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste 

servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al 

considerado como habitual en la actividade de que se trate en dichos períodos de 

tiempo.  

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por 

duración determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilizácion 

de esta modalidad de contratación, excepto en el contrato de aprendizaje
109

 

 

O entendimento acima esposado é seguido por GERSON MARQUES110, quando 

em trabalho recentemente escrito revela que existem duas modalidades de contrato por 

intermitência na Espanha, seguindo as regras do contrato fixo descontínuo e do contrato fixo 

por períodos. Nesses moldes, o primeiro tipo revela a existência de vínculo empregatício, mas 

que apresenta na sua essência o caráter sazonal, como os relativos às safras por exemplo. Na 

segunda espécie, refere-se a vários períodos do ano onde a atividade acontece, mesmo que com 

alguns intervalos. O serviço realizado em algumas espécies de comércio, como o de casas 

noturnas, por exemplo, que somente abrem aos finais de semana. Como se pode observar na 

citação abaixo: 

Há duas modalidades: o contrato fixo descontínuo, regulado essencialmente pelo art. 

15.8 do Real Decreto Legislativo nº 01/1995 (texto refundido do Estatuto dos 

Trabalhadores), e o contrato fixo periódico, previsto no art. 12.6 do Estatuto dos 

Trabalhadores. O primeiro é para as empresas que possuem atividades cíclicas, com 

períodos sem atividade, enquanto o contrato fixo periódico é destinado àquelas 

ocasiões de maior intensidade da atividade, que é permanente. Os trabalhadores têm 

preferência na contratação para o quadro ordinário de funcionários, devendo ser 

notificados quando a empresa abrir vagas para essas contratações. 

 

Pelo texto acima, combinado com a letra da Lei, nota-se a preocupação social como 

cunho específico da contratação. Os limites para efetivação contratual são claros e visíveis, 

importando na contratação ordinária, comum, a principal espécie, pois a intermitente gera 

menos direitos e compromete o sustento do trabalhador e sua família. Conforme a regra 

supracitada e comentada pelo autor, quem for contratado por intermitente tem preferência na 

                                                 
109Artigo 12. - Contrato a tempo parcial e contrato de ônus 

1. O trabalhador será entendido como contratado a tempo parcial quando prestar serviços durante um número de 

horas por dia, uma semana, um mês ou um ano inferior ao considerado habitual na atividade em questão nos 

referidos períodos de tempo. 

2. O contrato a tempo parcial pode ser celebrado por tempo indeterminado ou por um período fixo nos casos em 

que o uso deste tipo de contrato seja legalmente permitido, exceto no contrato de aprendizado. 
110 op. cit. p. 3. 
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seleção que a empresa venha a fazer para cargos que serão preenchidos por contratos comuns 

de trabalho. 

Veja-se que os espanhóis adotam a mesma regra brasileira no que se refere ao 

desrespeito às regras de contratação especial por prazo determinado, determinando que 

extrapolados os limites contratuais e negada vigência às regras do prazo determinado este se 

transforma em contrato por prazo indeterminado, como penalidade a ser aplicada ao 

empregador que age ilicitamente. Exclui dessa regra de transformação, que no Direito do 

Trabalho brasileiro se chama de convolação, os contratos de aprendizagem, como o faz também 

o Brasil, por considerar que este é um contrato especialíssimo e que o trabalhador não está 

vinculado por outra regra maior que não a de aprender um ofício ou profissão, o que é 

facilmente perceptível na redação do artigo 428 da CLT111. 

Na França, a modalidade contratual está expressa no: “contrat de travail 

intermitente” parte integrante do código de trabalho denominado, “Le Code du Travail”. O 

código é representado pela Lei nº 3123-31, que foi acrescentada pelas Leis nº 3123-35 e 3123-

                                                 
111

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 

determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e 

quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o 

seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas 

necessárias a essa formação. (Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005). § 1o A validade do contrato de 

aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz 

à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido 

sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. (Incluído pela Lei nº 10.097, 

de 2000). § 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em 

programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica. (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008). § 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, 

será garantido o salário mínimo hora. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000). § 2o Ao aprendiz, salvo condição 

mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. (Redação dada pela Lei nº 13.420, de 2017). § 3o O contrato 

de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois anos. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000). § 3o O 

contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz 

portador de deficiência. (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008). § 4o A formação técnico-profissional a que 

se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 

tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 

2000). § 5o (Vide Medida Provisória nº 251, de 2005). § 6o (Vide Medida Provisória nº 251, de 2005). § 5o A 

idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. (Incluído pela 

Lei nº 11.180, de 2005). § 6o Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz 

portador de deficiência mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a 

profissionalização. (Incluído pela Lei nº 11.180, de 2005) (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência). § 6o Para os 

fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, 

sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. (Redação dada pela Lei nº 13.146, 

de 2015) (Vigência). § 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto 

no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha 

concluído o ensino fundamental. (Incluído pela Lei nº 11.788, de 2008). § 8o Para o aprendiz com deficiência com 

18 (dezoito) anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e 

frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação 

técnico-profissional metódica. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência).  
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37, que passaram a ser artigos específicos da codificação, onde se encontram os ditames sobre 

trabalho a prazo e na condição intermitente. Ficou estabelecido em legislação complementar 

francesa, a Lei nº 504/2013, que a contratação de trabalhadores por prestação de tarefas 

intermitentes somente poderá ocorrer após a inserção desse trabalhador num período de testes, 

expondo a necessidade de outro contrato de trabalho prévio que é o de experiência. Então, os 

franceses somente podem assumir contratos intermitentes se foram treinados e testados antes 

com esse objetivo. Mais uma espécie de respeito social presente no ordenamento estrangeiro e 

ausente no nacional. Esse dispositivo da Lei francesa consigna que o trabalho ordinário, 

comum, deve ser priorizado frente ao especial e esporádico representado pela intermitente 

relação. Para que não ocorra a substituição irregular de postos de trabalho destinados a contratos 

ordinários por outros de vinculação esporádica mais barata, sem que se tenha ocorrido qualquer 

motivação lícita para isso. 

Na legislação em comento a igualdade de condições e acesso dos trabalhadores à 

vida digna está mais bem resguardada que no Brasil. Os setores nos quais o trabalho 

intermitente é admitido também passam por um controle mais rígido, para homenagear a 

igualdade acima aludida, que é base constitucional francesa. São eles os seguintes: trabalho 

sazonal, mais presente no meio agrícola; espetáculos artísticos apresentados de forma gravada 

ou ao vivo; turismo, onde se tem a sazonalidade em épocas específicas do ano, como as férias 

escolares e de estudantes universitários; e a área escolar, que é dividida em ritmos, como 

denominam os franceses, que correspondem aos períodos escolares e de aulas de diferentes 

matérias. Quanto a esse ponto já foi apresentada discordância anterior, pelo fato que mesmo 

com a divisão em horários e disciplinas, o estudo no Brasil ou é semestral ou anual, 

representando a constância e habitualidade que retiram o caráter intermitente. 

Os franceses ainda atribuem aos instrumentos negociais coletivos a condição 

regulamentadora de limites de horários e remunerações quando o contrato intermitente passa a 

ser permitido por Lei. Regra de controle necessária para evitar os abusos dessa espécie de 

contratação como substituto dos trabalhadores comuns. Nessa senda, exige ainda uma 

contratação mínima em horas, garantindo remuneração mínima ao trabalhador, sendo que estas 

condições de jornada ficam definidas também nos atos negociais coletivos. Veja-se como o 

código de trabalho francês trata da matéria: 

Article L. 3123-35 - Code du Travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 

8 août 2016). 

Heures au-delà de la durée annuelle minimale 
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Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail 

intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié. 

Article L. 3123-37 - Code du Travail (Modifié par la loi n° 2016-1088 du 

8 août 2016) Entreprises adaptées 

Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure 

un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou 

d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un 

travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article 

L. 5212-13112. 

 

Dessa forma, restam ao contrato intermitente limitações da Lei francesa, no intuito 

de atenção à função social da contratação, sendo bem claras e definidas nas seguintes 

implementações obrigatórias: duração anual mínima do trabalho, em atenção ao “mínimo 

existencial” a ser obtido com a remuneração correspondente; os períodos onde se aplicará o 

contrato, com jornada bem definida pelas negociações coletivas. A desobediência a esse 

dispositivo convoca o contrato em tempo indeterminado113, para que se proteja o trabalhador 

dos abusos e excessos praticados no ato da contratação e na execução dos serviços, ressaltando 

a Lei francesa dois princípios importantes existentes no ordenamento brasileiro, o da proteção 

e o da primazia da realidade. 

As regras aplicadas na Itália criaram o “contratto colletivo nazionale di Lavoro” do 

qual uma de suas especificações passou a ser a contratação do trabalho intermitente, chamado 

de “lavoro intermittente o a chiamata”. As espécies contratuais, dando-se ênfase à estudada 

nesse momento, tem previsão legislativa específica na Itália, especialmente representadas pela 

Lei Biagi de 2003 e pelo Decreto Legislativo nº 81/2015. Assim como na atualidade do Brasil, 

a Itália também passou por reforma das regras trabalhistas e suas principais fontes para a 

modificação do ordenamento foram a Lei Biagi já citada e o Libro Bianco de 2001. Este último 

originou a Lei 30/2003 e o Decreto Legislativo nº 276/2003, que tratam da matéria da 

flexibilização das leis do trabalho, influenciando a base legislativa de trabalho intermitente. 

A proposta principal da Itália em sede de modernizar a legislação foi à criação do 

Statuto di lavori, que é uma extensa produção legislativa válida, embasada nas condições de 

                                                 
112Artigo L. 3123-35 - Código do Trabalho (Modificado pela Lei nº 2016-1088, de 8 de agosto de 2016) 

Horas para além da duração mínima anual 

As horas que excedam a duração mínima anual fixada no contrato de trabalho intermitente não podem exceder um 

terço desse período, a menos que o empregado concorda. 

Artigo L. 3123-37 - Código do Trabalho (Modificado pela Lei nº 2016-1088 de 8 de agosto de 2016)  

Empresas adaptadas 

As empresas adaptadas mencionadas no artigo L. 5213-13 podem celebrar um contrato de trabalho intermitente, 

mesmo na ausência de um acordo ou acordo coletivo de trabalho, uma vez que este contrato é celebrado com um 

trabalhador incapacitado que é beneficiário da obrigação de emprego na acepção do artigo L. 5212-13. 
113 Le Code Du Travail Annoté. 36ª ed. Paris: Groupe Revue Fiduciare, 2016, p. 1061. 
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trabalho e socioeconômicas daquele País. As regras dele oriundas estão de acordo com as da 

política econômica aplicada até hoje e destinadas ao desenvolvimento econômico viável da 

Itália. Isso tudo porque na Itália existiram altos índices de desemprego na primeira década dos 

anos dois mil, aprofundando a crise do desemprego e tornando 53,5% dos italianos sem uma 

fonte de renda garantida, conforme estudos desenvolvidos pela própria comissão originadora 

do estatuto para o trabalho acima denominado. Os dados aqui apresentados compõem a base de 

formação do mesmo instrumento legal e foram retirados dos ensinamentos de Amauri Mascaro 

Nascimento114. 

A base legislativa se encontra na Lei BIAGI, Lei nº 30 de 14 de fevereiro de 2003, 

que incorporou proteção social ao contrato, garantindo indenização por períodos de 

disponibilidade na intermitência, ou seja, pelos momentos em que o trabalhador está disponível, 

mas a empresa não o convoca para o trabalho. Com o claro intuito do garantismo mínimo 

existencial ao trabalhador, enaltecendo a necessidade de uma renda mínima à sobrevivência, o 

que infelizmente não se repete na lei brasileira. Assim, o legislador italiano atribuiu uma nova 

moldura aos contratos, expondo regras gerais novas de contratação, mas permitindo um 

conteúdo flexível para cada situação ou mecanismo diferenciado de trabalho, conteúdo esse 

que deve caber estritamente na moldura social criada. Os artigos 32 e 34 da Lei Biagi 

incorporam essa limitação da moldura legislativa, como se pode observar na citação abaixo: 

Art. 32. Modifica all'articolo 2112, comma quinto, del Codice civile  

1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda 

di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma 

quinto dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli 

effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi 

operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento 

nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, 

preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a 

prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il 

trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni 

del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa 

come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, 

identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo 

trasferimento».  

2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso 

in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione 

avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore 

opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276. ». (90) (90) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, 

D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Titolo V  

 

Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente (93)  

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di 

prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate 

dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 

                                                 
114 9º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, julho de 2009, Paulínia – SP. 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per 

periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (94) (96).  

2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti 

con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni 

di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte 

entro il venticinquesimo anno di età (95) (96). 

3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:  

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle 

quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi 

degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato 

lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro 

intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione 

dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione 

salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto 

di lavoro intermittente; 

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni. (93) Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, 

n. 251, dall'art. 1-bis, comma 1, lettera b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, abrogato dall'art. 

1, comma 45, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Infine, 

il predetto comma 45 dell'art. 1, L. 247/2007, è stato a sua volta abrogato dall'art. 

39, comma 10, lett. m), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, a norma del comma 11 del medesimo art. 39, 

D.L. 112/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008, le disposizioni del presente articolo 

trovano nuovamente applicazione. (94) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 

21, lett. a), n. 1), L. 28 giugno 2012, n. 92. (95) Comma così sostituito dall’ art. 1, 

comma 21, lett. a), n. 2), L. 28 giugno 2012, n. 92. (96) Vedi, anche, l’art. 1, comma 

22, L. 28 giugno 2012, n. 92. 115 

                                                 
115Art. 32. Alteração ao artigo 2112, quinto parágrafo, do Código Civil 

1. Sem prejuízo dos direitos dos empregadores em caso de transferência de negócios nos termos da legislação que 

transpõe as directivas europeias relevantes, o quinto parágrafo do artigo 2112.º do código civil é substituído pelo 

seguinte: "Para os fins e para a os efeitos referidos neste artigo significam a transferência de negócios qualquer 

transação que, após uma venda ou fusão contratual, envolva a mudança de titularidade de uma atividade econômica 

organizada, com ou sem lucro, pré-existente para a transferência e que retém na transferência de sua identidade, 

independentemente do tipo de negociação ou provisão com base na qual a transferência seja implementada, 

incluindo o usufruto ou arrendamento da empresa. As disposições deste artigo também se aplicam à transferência 

de parte da empresa, entendida como a articulação funcionalmente autônoma de uma atividade econômica 

organizada, identificada como tal pelo cedente e pelo cessionário no momento da sua transferência". 

 2. Finalmente, é aditado o seguinte parágrafo ao artigo 2112 do Código Civil italiano: "Caso o vendedor estabeleça 

um contrato de aquisição com o comprador, cuja execução é realizada utilizando a unidade de negócio sujeita à 

venda, entre empreiteiro e contratado opera um regime de solidariedade a que se refere o parágrafo 2 do artigo 29 

do Decreto Legislativo 10 de setembro de 2003, n. 276'. (90) (90) Parágrafo alterado pelo art. 9, parágrafo 1, 

Decreto Legislativo 6 de outubro de 2004, n. 251 Título V. 

Art. 34. Casos de recurso ao trabalho intermitente (93) 

1. Os contratos de trabalho intermitentes podem ser concluídos para a realização de serviços descontínuos ou 

intermitentes, de acordo com as necessidades identificadas pelas convenções coletivas estipuladas pelas 

associações de empregadores e por trabalhadores comparativamente mais representativos a nível nacional ou 

territorial ou por períodos predeterminados na arco da semana, mês ou ano (94) (96). 

2. O contrato de trabalho intermitente pode, em qualquer caso, ser celebrado com pessoas com mais de cinquenta 

e cinco anos e com pessoas com menos de vinte e quatro anos, sem prejuízo dos serviços contratuais a realizar no 

vigésimo quinto ano de idade (95) (96). 

3. É proibido o recurso intermitente: 

a) para a substituição de trabalhadores que exercem o direito de greve; 

b) salvo estipulação em contrário nos acordos sindicais, em unidades de produção onde, nos seis meses anteriores, 

os despedimentos coletivos foram realizados nos termos dos artigos 4.º e 24.º da Lei de 23 de Julho de 1991, n. 

223, que dizia respeito a trabalhadores atribuídos às mesmas tarefas que o contrato de trabalho intermitente, ou em 

unidades de produção em que a suspensão das relações ou a redução de horas, com direito ao tratamento do 
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Pela observação do que acima se apresentou em citação, é de se perceber e enaltecer 

que a legislação italiana criou um balanceamento entre a necessidade de avanços e 

modificações econômicas em tempos de crise, o mesmo que o Brasil tentou fazer e ainda 

necessita de ajustes, com as regras básicas de um garantismo destinado aos direitos mínimos 

da classe trabalhadora. Na lição de NASCIMENTO116, antes já mencionada e que gerou 

publicação em período da área jurídica, introduziu o trabalho que os italianos denominaram de: 

“coordenado, continuativo e de colaboração”, diferenciando-se bem da brasileira, que fisgou 

uma espécie contratual da Europa e a colocou de maneira dissociada do conjunto protetivo da 

lei, defendendo exclusivamente a reforma para a competitividade empresarial. 

Essa ideologia dominante na reforma trabalhista italiana ficou bem clara nas 

palavras do autor em comento, como se pode perceber abaixo: 

Na definição de novos critérios de regulação do trabalho foram considerados dois 

aspectos centrais, o garantismo e a flexibilização com o propósito de superar o que foi 

denominado a estéril abordagem ideológica que determinou a paralisia ou a falência 

de muitas reformas, priorizando-se uma política de trabalho que não pode prescindir 

da realidade múltipla de um país de dimensões maiores e no qual devem ser adotadas 

medidas diferentes para as situações diversas que apresenta em suas regiões. A 

estrutura social avaliada denotava uma acentuada caracterização assistencialista e 

pensionística, resultado de uma regulamentação trabalhista rígida da qual estava 

ausente uma intervenção estrutural que favorecesse a demanda e a oferta de trabalho. 

a experiência de outros países da Europa demonstrava a conveniência de conjugar um 

sistema de incentivos e amortizações que contribuíssem para a realização de um 

equilíbrio entre segurança e flexibilidade de modo a acrescer vagas de trabalho e 

diminuir as formas de precarização do trabalho da qual pode surgir uma fratura no 

tecido social117. 

 

O ordenamento adotado pelos italianos expunha clara preocupação social contra a 

precarização, o que claramente destoa do modelo brasileiro que é fragilizado. A mudança 

pretendida não pode fraturar as bases de direitos sociais para vida, expressão da ideia central 

                                                 
complemento salarial, envolvendo trabalhadores cedidos à tarefas a que se refere o contrato de trabalho 

intermitente; 

c) por empresas que não realizaram a avaliação de risco nos termos do artigo 4º do decreto legislativo 19 de 

setembro de 1994, n. 626, e modificações subsequentes. (93) Artigo alterado pelo art. 10, parágrafo 1, Decreto 

Legislativo 6 de outubro de 2004, n. 251, do art. 1-bis, parágrafo 1, letra b), D.L. 14 de março de 2005, n. 35, 

convertido com alterações por Lei de 14 de maio de 2005, n. 80 e, posteriormente, revogadas pelo art. 1, parágrafo 

45, Lei 24 de dezembro de 2007, n. 247, a partir de 1 de Janeiro de 2008. Finalmente, o referido parágrafo 45 do 

art. 1, Lei 247/2007, foi por sua vez revogada pelo art. 39, parágrafo 10, lett. m), D.L. 25 de junho de 2008, n. 112, 

convertido, com emendas, pela Lei de 6 de agosto de 2008, n. 133. Além disso, nos termos do parágrafo 11 da 

mesma arte. 39, D.L. 112/2008, com efeitos a partir de 25 de junho de 2008, as disposições deste artigo são 

aplicadas novamente. (94) Parágrafo alterado pelo art. 1, parágrafo 21, lett. a), n. 1), Lei 28 de junho de 2012, n. 

92. (95) Parágrafo substituído pelo art. 1, parágrafo 21, lett. a), n. 2), Lei 28 de junho de 2012, n. 92. (96) Ver, 

também, o art. 1, parágrafo 22, L. 28 de junho de 2012, n. 92.  
116 Mesmo trabalho apresentado no Congresso de Paulínia - SP 
117 Revista do Tribunal do Trabalho da 15ª Região, n.36, 2010, p. 21-36. 
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da Lei em análise. O momento histórico italiano, onde foi procedida a reforma, era bem 

parecido com a fase atual brasileira, especialmente no que tange ao assistencialismo gerador do 

caráter pensionista da população. Mesmo assim as reformas trabalhistas lá empregadas não se 

dissociaram dos cuidados de base social destinados ao cidadão. Fizeram o equacionamento e 

reequilíbrio desses direitos ao ponto de não relegar a classe trabalhadora ao desamparo, pois 

isso feriria a essência de direitos já conquistados na Itália. 

Logo, os italianos definiram de forma atrelada ao abrandamento que permitiu a 

geração de contratos novos como os intermitentes, compartilhados, a tempo parcial, de 

aprendizagem profissional, respaldos garantidores de direitos mínimos ao trabalhador. 

Surgiram na mesma legislação alguns limites e algumas barreiras para a aplicação do trabalho 

com intermitência na prestação de serviços. As mais claras foram: utilização da modalidade 

contratual para inserir o jovem ao mercado de trabalho, atrelando o dispositivo com os que 

tratam da contratação do jovem para o primeiro emprego. O que é bastante louvável, pois o 

empregador não estaria obrigado a contratar esse jovem sem experiência na modalidade 

ordinária; pelo aspecto social acertado a inclusão social dos jovens ao mercado de trabalho, 

ponto basilar da formação do indivíduo em regras de caráter a afasta-los da criminalidade e da 

ilicitude de uma forma geral. Outra inserção fundamental foi à limitação de dias de trabalho 

nessa modalidade contratual, permitindo o trabalho intermitente na limitação máxima temporal 

de quatrocentos dias a cada três anos de atividade que representam os hiatos de trabalho.  

Os cuidados adotados pela doutrina italiana foram direcionados ao sentido social 

da lei e o incremento que as novas modalidades contratuais poderiam gerar na vida dos 

indivíduos, sem, contudo, esquecer-se de pontos fundamentais de proteção e garantia individual 

dos trabalhadores, assim como na viabilização econômica pretendida. Ensinamento 

essencialmente considerado foi o de Davide Carbonai118, que enaltece a posição empresarial e 

acabou por alertar a doutrina garantista para os riscos da flexibilização desmedida. Como se 

pode observar em passagem do estudo do autor em defesa das regras que desatam as proteções 

iniciais dos direitos trabalhistas, quando assevera que “as empresas que utilizam força de 

trabalho atípica”, registram incrementos na produção, no faturamento e nos lucros. “Quanto 

maior a propensão ao uso do trabalho descontínuo, maior a lucratividade.” As teorias 

garantistas de Direito do Trabalho utilizam de raciocínio diametralmente oposto e a legislação 

italiana buscou o equilíbrio, mesmo porque as considerações do autor acima demonstram que 

a utilização da doutrina a que faz parte em nada garante que as condições do trabalho serão 

                                                 
118 Relazione finale progetto Atipico. Pescara, Provincia di Pescara, 2008). 
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melhoradas, que a qualidade de vida digna do trabalhador será mantida, o que é um verdadeiro 

desacato aos princípios basilares do Direito Laboral. 

Consigna a legislação italiana, portanto, o equilíbrio entre o crescimento econômico 

e os direitos de base do trabalhador, sofrendo influência da doutrina garantista de direitos 

mínimos. O ordenamento brasileiro, apesar de ter a mesma base do italiano, não determina 

garantias mínimas de direitos no trabalho intermitente, deixando de lado a teoria do garantismo 

social destinado à classe hipossuficiente.  

Para encerrar o comparativo entre as noções do direito estrangeiro e do Brasil, 

tomando-se por base a legislação de Países que influenciaram de certa forma a produção 

legislativa nacional, segue-se ao contexto Americano, que se enquadra no grupo de nações que 

produziram, e ainda ocasionam, influenciais na formação do Direito do Trabalho. 

Nos Estados Unidos o trabalho intermitente recebe a nomenclatura de “on call 

employment” que apresentada regras limitadoras de uso, a exemplo da legislação de outras 

nações acima comentadas. O sistema contratual deles é embasado na disponibilidade de 

empregados para a convocação da empresa, sendo que nesses períodos existem garantias 

salarias correspondentes, visto que os trabalhadores que estão em disponibilidade não podem 

ofertar sua força de trabalho para outras empresas. Além do que para os Americanos o contrato 

precisa vir inserido em sistemática mista de contratação, com a colocação do mesmo 

trabalhador também em atividades contratuais com habitualidade, para suprir uma parte do 

tempo disponível e não se tornarem absolutamente inativos.   

Como visto, nas regras presentes nos Estados Unidos, à inatividade passa a ser 

realmente um aspecto excepcional, levando-se em conta que este é um País que tem sua 

economia ligada especialmente à produção e consumo de bens. Dá-se a prioridade à contratação 

de habituais, sendo certo que a vinculação de trabalhadores intermitentes somente ocorrerá se 

a quantidade de habituais não for suficiente para as demandas da empresa. Pelo que o contrato 

intermitente de trabalho assume condição meramente supletiva, o que confirma sua 

excepcionalidade. A continuidade é a regra da contratação americana. As proibições que se 

aplicam aos trabalhadores em exercício contínuo também se destinam aos em disponibilidade, 

segundo a regra dos americanos. Existem proibições voltadas ao uso de drogas lícitas e de 

bebidas alcoólicas durante o período de disponibilidade, porque este é excepcional e o 

trabalhador pode ser convocado a qualquer momento para as atividades a que se dispõe. A 

essência da legislação americana é o Direito Consuetudinário, aplicando-se ao contrato em voga 

os preceitos gerais para a contratação comum na esfera trabalhista. 
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Enaltecem, portanto, o caráter social da espécie de contratação, estando de acordo 

e empregando os princípios de Direito anteriormente estudados nesse trabalho. Cuidam até 

mesmo do local onde a espera é realizada pelo trabalhador, expondo que a prioridade é que a 

mesma seja realizada dentro da empresa ou em local indicado por esta, o que configura ainda 

mais o controle e a limitação quanto à flexibilização de direitos de base dos trabalhadores. 

Existem dispositivos da legislação americana que autorizam a empresa a ordenar que o 

trabalhador permanecer de uniforme e na posse de instrumentos de trabalho destinados à 

atividade desenvolvida, como ferramentas específicas, durante o período da intermitência, 

demonstrando que os trabalhadores devem estar aptos a ingressar em atividade a qualquer 

momento. Não é um mecanismo contratual utilizado para marginalizar o trabalhador dentro de 

uma realidade social, tornando a indisponibilidade das atividades como regra e excluindo a 

obrigação fiscal, financeira e social das empresas sobre a parcela populacional que delas 

depende. É extremamente o oposto a isso. Função social da contratação presente neste aspecto 

do modelo adotado em solo americano. 

A remuneração pelo trabalho é controlada no emprego do contrato intermitente, 

garantindo a Lei americana o pagamento do salário mínimo por hora, com base no valor global 

do salário mínimo da região onde o trabalho está sendo desenvolvido. Completando o aspecto 

social que se espera existir nas relações de trabalho e emprego, o regime adotado pelos 

americanos importa em fiscalização por órgãos que detém a vinculação com essa espécie de 

trabalho excepcional. Determinaram fiscalização do assunto pontual pela Fair Labor Standards 

Act (FLSA), que atua voltada a exigir dos empregadores remuneração mínima compatível com 

o trabalho, aplica penalidades à empresas infratoras dessas regras e coíbe as práticas desleais 

de mercado, voltadas a impingir condições desumanas ou extremamente desgastantes ao 

trabalhador americano. Mesmo com as proteções em comento, a sistemática americana inserida 

no mecanismo de trabalho denominado “just in time” é bastante criticado pela doutrina que 

expõe que esse tipo de trabalho deve ser evitado. Assim o fazem por dados históricos da prática 

que representem, para eles, um trabalho bem distinto da realidade que precisa o povo americano 

para a vida digna, onde se fizeram presentes características ruins do emprego da maneira 

laboral, como trabalhos sem intervalos definidos e com base nisso a realização de jornadas de 

trabalho extensas, sem a remuneração adequada. Trabalhadores dessa natureza contratual 

passaram a ganhar bem menos que os demais.  

No Brasil não existe esse organismo específico de controle, cabendo a Auditoria 

Fiscal de o Trabalho fiscalizar as ocorrências desmedidas, punindo as empresas pelas práticas 
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desgastantes e ilícitas de mercado. Assim o fazem sem um direcionamento de grupos especiais 

de estudo e cuidados pontuais aos contratos de trabalho com intermitência, mesmo porque se 

apresenta como realidade nova no ordenamento jurídico. Ainda, realiza a fiscalização através 

de número insuficiente de Auditores Fiscais do Trabalho, o que acaba por reduzir a qualidade 

e a atenção à condição muito peculiar que esses contratos apresentarão na realidade brasileira. 

A Lei nacional não opera limitações clássicas ao uso do trabalho intermitente e acabará alçando 

essa ocorrência para certa regularidade que fere o seu caráter excepcional de contratação.  

No caso do Ceará a quantidade de auditores fiscais é ínfima, segundo informações 

divulgadas pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego119, com base na Superintendência 

do Trabalho e Emprego no Ceará. Pelas informações divulgadas, existem noventa e cinco 

auditores fiscais para atuação em todo o Estado, dos quais somente oitenta e oito desenvolvem 

atuação fiscal direta nas empresas. Por consequência, a utilização corriqueira do contrato por 

trabalho intermitente será bastante danosa aos trabalhadores cearenses. 

 Após tratar do direito comparado, passa-se ao ponto final da dissertação, na qual 

se buscará apresentar respostas formais aos quesitos lançados na introdução, propondo-se a 

apresentação dos riscos iminentes da utilização do contrato intermitente em escala e as 

possíveis soluções para reduzir os problemas suscitados, especialmente, para que o vínculo se 

adeque à função social. 

3.2 RISCOS SOCIAIS DO TRABALHO INTERMITENTE 

O ingresso da nova forma de contratar no direito brasileiro acaba por apresentar 

riscos à classe trabalhadora, pela conformação que tais vínculos assumiram na Lei quando foi 

criado, especialmente por não ser dotado das amarras e limites que a legislação estrangeira 

apresenta, como tratado no item anterior. A precarização das relações de trabalho e emprego, 

expressa pela redução e até mesmo pela retirada de direitos antes conquistados é o principal 

risco que se opera com o emprego da intermitência aos contratos. Os autores acima citados 

expressaram essa preocupação em seus trabalhados, especialmente Gerson Marques nos 

escritos mencionados quando configura o contrato intermitente como espécie que “desestrutura 

a arquitetura da relação de trabalho no Brasil”. 

Razão assiste à opinião do autor acima, pois as relações de trabalho e emprego 

brasileiras historicamente, após a década de oitenta, com os atos iniciais da democracia, 

passaram a ser garantidoras de direitos fundamentais, sendo o próprio direito do trabalho alçado 

                                                 
119http://trabalho.gov.br/relacao-dos-auditores-fiscais-do-trabalho 
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à condição de direito fundamental inserido na Constituição Federal. Ademais, a situação 

econômica e cultural da maior parte do povo brasileiro, que compõe a massa trabalhadora, é de 

necessidades múltiplas de atuação do Estado no sentido de priorizar direitos sociais mínimos, 

como é o caso da previdência e assistência social. Vive-se situação social bem diversa da 

existente na maior parte da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, donde se originam os 

ordenamentos jurídicos que começaram a inserir a prestação intermitente do trabalho como 

maneira flexibilizadora das relações, tendo em o que estava e está sendo exigido pelo mercado 

produtivo em seu aspecto concorrencial. 

A diminuição da rigidez contratual e de seus reflexos é uma exigência de mercados, 

para a saúde financeira das empresas. Isso é uma verdade também no Brasil, seguindo os 

aspectos financeiros mundiais. Ocorre que pelas profundas distinções sociais, de desamparo e 

problemas econômicos, como também de serviços de base preponderantes à manutenção da 

vida digna, as alterações da Lei não podem assumir aspecto inovador tão quanto das leis 

estrangeiras, no que se traduz em flexibilidade das regras trabalhistas e de amparo social. Caso 

contrário, a população do Brasil passará a ter ainda menos acesso e amparo na conquista do 

mínimo necessário à vida digna, como foi bem exposto em outras partes desse trabalho. 

O legislador brasileiro não seguiu as leis oriundas de outros Países no aspecto do 

trabalho intermitente. E acabou criando legislação pior do que as comentadas acima, ao passo 

que não estipula limites de aplicação do contrato de trabalho que precisa ser excepcional, 

destinando riscos iminentes na formação, saúde e manutenção dos postos de trabalho. Nesse 

ponto específico do Direito, caso tivesse seguido ordenamento alienígena os resultados da 

utilização do instituto seriam bem melhores e mais evoluídos, com a clássica diminuição dos 

riscos sociais que passam a ser tratados agora. Da forma como se apresenta a Lei em vigor, o 

contrato intermitente não pode ser aplicado no Brasil. Solução viável está adiante comentada. 

Mas, por ora se pode dizer que a fixação desse contrato em atividades sazonais, com as de safra, 

ou excepcionais como as de formação de jovens empregados, sem experiência prática, seria 

critério definidor de função social e respeito aos princípios de Direito estudados.  

Consoante o anteriormente apresentado, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) se pronunciou sobre a contratação intermitente em vários outros Países que utilizam o 

modelo de vinculação, expondo a necessidade dos limites de jornada e garantias salariais. Para 

a legislação brasileira ainda não há posicionamento direto da Organização. 

A precarização causada pela intermitência, com a redução e exclusão de direitos 

dos trabalhadores é latente e está assim considerada pela doutrina. O mesmo Marques, que 
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ocupa a função de Procurador do Trabalho no Estado do Ceará, no mesmo estudo antes aludido, 

assevera que: 

Na prática, é precarização pura, contrariando a jurisprudência da Justiça do 

Trabalho, que proibia (e ainda proíbe) sua prática no Brasil, ante a ausência de lei que 

o autorizasse. O modelo veio para cá através de multinacionais, especialmente os fast-

foods, despontando o MacDonalds, já condenado diversas vezes pelo judiciário 

brasileiro. É falacioso dizer que esse modelo vai gerar emprego. 

Apesar da existência recente da Lei tratando do assunto no Brasil, o ponto principal 

dessa crítica é o de que a mesma não regulamente o exercício das funções intermitentes no 

sentido de proteger o trabalhador contra possíveis abusos oriundos da espécie de contratação. 

E nesse ponto continua a ser louvável a opinião do autor, que assevera a condenação de 

empresas de comidas rápidas no território brasileiro, exatamente por substituir os empregos 

ordinários por outros menos vantajosos para o trabalhador e não como criação de novos postos 

de trabalho, como deveria ser. O efeito não protetivo do trabalhador poderia ser suavizado com 

limites legais à contratação, consignando-se a exigência de remuneração mínima, mesmo na 

inatividade, além da fixação de jornada máxima por trabalhador nesse formato. Não seria 

permitida a jornada completa nessa modalidade contratual, determinando-se a vinculação do 

contrato intermitente à jornada parcial de lavor.   

Claro está que as incertezas da aplicação em massa do contrato intermitente de 

trabalho estão configuradas nos riscos ora anunciados, visto a evidente redução de direitos dos 

trabalhadores, caso o contrato seja usado indistintamente e em larga escala, sem as amarras 

ausentes na lei brasileira e presentes no ordenamento de fora, como a limitação de jornada 

nessas condições e a garantia de remuneração base para quem exerce tal atividade. Então, o 

estudo que aqui se apresenta serve ainda como demonstrativo da atenção que deve ser 

dispensada para a modalidade de contratação, como também para as alterações da Lei que 

passam a ser imperiosas frente aos riscos, causadores do efeito de fragilidade das relações de 

trabalho e emprego. 

 Voltando-se a mencionar a característica do contrato em questão referente à 

jornada mais livre de trabalho e que, portanto, seria viabilizadora para que o trabalhador 

conquistasse novos contratos, novos empregos, de maneira concomitante, têm-se que refutar 

tal ideia pela inverdade que representa. O mercado, no mundo inteiro, passou e passa por 

momentos de contenção, de diminuição de custos da produção, de crise mais 

especificadamente. A retração das despesas e o aumento da competitividade é uma ordem do 

mercado produtivo. Com isso, o mercado de trabalho é o primeiro a sofrer a mesma retração, 
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com o corte de postos de emprego e a diminuição significativa de custos da mão-de-obra. Na 

realidade presente, fatalmente não se aumentam contratações, operando-se o efeito inverso, 

com a ajuda das tecnologias de substituição de mão-de-obra por máquinas, efeito que vem 

acontecendo a anos no setor bancário, por exemplo. 

Ademais, ainda que fossem financeiramente possíveis novas contratações, esse 

aspecto estaria enormemente comprometido quanto ao contrato intermitente. O trabalhador 

deveria seguir uma logística bastante complexa, para promover o encaixe de suas várias 

jornadas de trabalho subordinadas, o que não é condição normal para quem não define sua 

própria jornada de trabalho e depende de convocações do empregador para tanto. Dificilmente 

ocorreria o encaixe perfeito de uma jornada em face de um pregador, com o de outra jornada 

em condições diferentes, em face de outro empregador. Note-se que se o primeiro empregador 

realizasse convocação para o trabalho das 10h às 15h o dia inteiro estaria comprometido 

exclusivamente com essa jornada de trabalho. Não existiria a condição logística de atividades 

para outro empregador da 8h às 9h, ou mesmo após as 16h. Inviável totalmente essa condição, 

visto a condição dos transportes coletivos existentes nas grandes cidades e do trânsito caótico 

que muitas enfrentam. O contrato intermitente passaria a ser exclusivo naquela jornada, não se 

apresentando condições procedimentais para uma nova contratação. 

Os números recentes do avanço da reforma trabalhista sobre as contratações 

reforçam a expressão acima de retração de mercado e não de novas contratações. Guilherme 

Santos Mello, do Instituto de Economia da Unicamp, deixa claro que a precarização de vagas 

de trabalho é o efeito mais iminente de acontecer, sem o aumento significativo da renda do 

trabalhador, apesar da diminuição de seus direitos. O aumento da renda deveria ser utilizado 

como equilibrador das relações com menos direitos e não é o que vai acontecer, conforme o 

autor assegura. O mais provável é que é aviltante que se apresente novamente com extrema 

força na realidade nacional, o que se apresenta com a criação de pessoas jurídicas para 

dissimular a relação pessoal e subordinada que o trabalhador mantém com a empresa. Será 

consignada na faixa de trabalhadores com renda mais alta que o da grande massa trabalhadora, 

como alternativa ao trabalho intermitente, que não se aplica em regra para essa faixa de 

cidadãos produtivos. Para os trabalhadores com renda menor, o uso indistinto do trabalho 

intermitente é o que causa o efeito precarizador dos vínculos, com a redução de direitos 

anteriormente atribuídos, quando o trabalhador ocupava o vínculo ordinário. Pois bem, como 

enunciado de substituição de contratos comuns por intermitentes. 
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Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged120, o emprego 

no Brasil sofreu retração de mais de doze mil vagas em novembro de 2017, mês do início da 

vigência das Leis suscitadas. Esse resultado do mercado nacional interrompeu uma sequência 

de crescimento conquistada nos meses anteriores da reforma, como demonstram os dados do 

Caged. Com isso, a taxa de desemprego no mês de novembro de 2017 ficou sendo a maior da 

série histórica daquele ano, 12,7%, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e 

Estatística – IBGE121. Fatores econômicos mundiais foram causadores da redução de postos, 

com enlaces voltados às crises de Países europeus e a recuperação lenta da economia. Porém, 

o receio de empresas e empresários sobre as novas práticas laborais, originadas na legislação 

recém-reformada, também contribuíram para tanto. 

Dessa maneira, os trabalhadores voltaram a ser forçado a desenvolver o trabalho 

informal, para a tentativa da conquista das rendas mínimas de sobrevivência, o que é totalmente 

contrário aos motivos de elaboração da Lei reformista, e da vontade governamental ao alterar 

o ordenamento, que seria a inclusão de trabalhadores informais no aspecto formal de 

contratações. A informalidade se representa por dois aspectos distintos, degradadores dos 

vínculos de trabalho e da dignidade dos trabalhadores, que estarão inviabilizados de assegurar 

para si e dependentes as proteções sociais devidas. É o caso de quem trabalha para outrem, 

porém sem a Carteira de Trabalho devidamente assinada e anotada. Ou, ainda, a situação 

daqueles que trabalham sem registro, mas por conta própria. Ambos os aspectos de ilicitude e 

informalidade, que deveriam ser combatidos pela reforma trabalhista onde se inclui o trabalho 

intermitente. Conforme o mesmo estudo do IBGE, a informalidade cresceu 5,5% em relação 

ao ano de 2016, o que passou a representar a elevação de trabalhadores nessas condições na 

cifra aproximada de quinhentos e sessenta mil trabalhadores a mais. 

A realidade acima apontada ainda é uma constante no trabalho brasileiro e está 

distante de ser alterada, visto que a renda do trabalhador ainda se encontra baixa, abaixo dos 

níveis necessários à vida digna, fora das regras determinadoras de entrega da função social aos 

contratos. Com o trabalho intermitente, a tendência dessa renda baixa é se tornar menor ainda, 

atacando diretamente a condição mínima existencial dos profissionais que lutam para manter 

suas famílias. Os trabalhadores que vão procurar a intermitência são aqueles que se encontram 

desempregados. E o empregado não terá acesso à renda melhor, visto que as empresas podem 

dispor de modalidade contratual que paga salários expressivamente menores, atendendo a 

                                                 
120 Dados divulgados no próprio site da instituição em fevereiro de 2018. www.caged.gov.br. 
121

Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua. 
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necessidade de redução de custos pelo mercado produtivo. Circunstâncias como as da foto 

acima colacionada serão evidentes no Brasil mesmo com a reforma trabalhista, afastando esses 

trabalhadores da vida com o mínimo preponderante à condição humana e, assim, exilando tais 

vinculações da base social determinada pelo ordenamento jurídico. Somente reduzir custos da 

atividade não é a solução dos riscos e problemas apontados. 

Ponto de questionamento dos mais importantes quanto à nova lei, em especial 

quanto ao trabalho intermitente, e que cria sérios riscos à condição social do trabalhador é o da 

contribuição previdenciária. No caso da reforma trabalhista idealizadora do trabalho 

intermitente, esse risco se efetiva quanto à quantidade de serviço prestado, a remuneração 

inerente aos dias trabalhados, o montante salarial mínimo para a contagem de tempo de serviço 

e obtenção de benefícios previdenciários. A temática é de fundamental importância, 

especialmente porque não foi discutida com a sociedade civil antes dos implementos da reforma 

da lei trabalhista. É imperioso denotar que a modificação das leis do trabalho não pode ser 

implementada de forma isolada. No caso em comento agora, sem qualquer alteração da norma 

previdenciária, a função social do contrato intermitente fica bastante prejudicada. 

A Portaria Ministerial do Ministério da Fazendo de nº 15 de 2018122, de 16 de 

janeiro de 2018 e publicada no dia seguinte, 17 de janeiro de 2018, reafirma os termos das 

contribuições mínimas a serem angariadas pelos trabalhadores para que tenham valor frente aos 

benefícios previdenciários, conforme a Lei de custeio da previdência social que é a de nº 8.212 

de 24 de julho de 1991. O pagamento da contribuição tendo como base o salário mínimo, ou 

                                                 
122

Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais 

valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS. 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único 

do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998; na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; no 

art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; na Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015; no Decreto nº 9.255, 

de 29 de dezembro de 2017; e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 

6 de maio de 1999, resolve: 

Art. 1º Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão reajustados, a partir de 1º de 

janeiro de 2018, em 2,07% (dois inteiros e sete décimos por cento). 

§ 1º Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2018, serão reajustados 

de acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria. 

§ 2º Para os benefícios majorados por força da elevação do salário mínimo para R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do reajuste de que tratam o caput e 

o § 1º. 

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo às pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida, às pessoas 

atingidas pela hanseníase de que trata a Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, e ao auxílio especial mensal de 

que trata o inciso II do art. 37 da Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012. 

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2018, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores 

a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), nem superiores a R$ 5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta 

e cinco reais e oitenta centavos). 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/tabela_inss_empregados.htm
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salário da profissão também denominado de piso da categoria, continua existindo e sendo 

considerada como o menor valor mensal para a obtenção de benefícios previdenciários. Ou 

seja, o trabalhador que receber mensalmente menos que o mínimo legal, mesmo que na forma 

proporcional, o que é permitido para os trabalhos a tempo parcial e para o intermitente, deve 

realizar às suas expensas recolhimento complementar até atingir o valor do salário mínimo, 

pois do contrário não estará habilitado no regime de previdência social a angariar os benefícios 

dessa ordem e, pior ainda, nem mesmo contar com a carência contributiva referente ao mês de 

trabalho. Apresentado está o risco aludido quanto à matéria, o que representa um dos maiores 

absurdos sociais na esfera trabalhista. Isso se dá porque o ajuste da lei trabalhista não foi 

transmudado para a regra previdenciária que continua com as mesmas bases de custeio. 

Algumas possibilidades precisam ser admitidas em face da nova regra intermitente, 

como é o caso do trabalhador que não é convocado nenhum dia por semana, ou no mês para 

trabalhar. Sendo assim, naquele mês em questão a renda obtida com o trabalho formal será 

inexistente. Informando à previdência a referida renda, nesse mês especificadamente o 

trabalhador não conquistou o mínimo para efeito de contribuição e perderá a chance da 

obtenção de benefícios e até mesmo da contagem desse período mensal para efeito das carências 

de tais benefícios. Caso queira o contrário, o trabalhador deverá recolher na condição de avulso 

ou autônomo, para complementar o montante mínimo gerador do direito. Verdadeira 

transferência do risco da atividade ao trabalhador, o que fere na essência o sistema brasileiro 

adotado historicamente, assim como também macula a função social do contrato de trabalho 

intermitente. Com o emprego dos princípios estudados em momentos anteriores, o contrato não 

poderia permitir tal situação, que deveria ser resguardada por Lei para que o empregador fosse 

compelido a pagar o montante viável à complementação autorizadora do recebimento dos 

benefícios da ordem previdenciária. Onde se encontra a boa-fé contratual? Descartadas também 

foram pelo legislador a continuidade da relação de emprego, o princípio basilar da proteção 

destinada ao trabalhador. 

Por oportuno, a Lei brasileira do trabalho intermitente não faz qualquer resguardo 

protetivo à condição acima apresentada. Sem renda, claro que o trabalhador não vai recolher à 

previdência social, mesmo porque até as necessidades vitais estão em risco. Reitere-se, que esse 

absurdo legislativo não tem como permanecer no Brasil. Note-se que o aspecto das carências 

também é de relevante raciocínio agora. O empregado deve provar um certo tempo de 

contribuição perante o Órgão de Previdência Social para que tenha o direito de obter auxílios 

em momentos oportunos e necessários da relação laboral. É o que acontece em situações de 
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acidentes, doenças, gravidez, aposentadoria e invalidez. Sem uma quantidade mínima de 

contribuições, o trabalhador não conquistará a ajuda financeira que precisa em face de algumas 

das necessidades especiais que possa apresentar. No trabalho intermitente a ausência dos 

recolhimentos será certa se o trabalhador não constituir renda pelo menos igual ao salário 

mínimo, pois não terá como complementar os recolhimentos previdenciários. Então, quem 

trabalha nessas condições não pode adoecer; sofrer acidentes involuntários; aposentar-se ou até 

mesmo engravidar. À exceção da gravidez, como se o trabalhador pudesse programar o 

momento de efetivação dos riscos de sua atividade. Pudesse escolher o Mês em que irá adoecer 

ou até mesmo se acidentar. É o que a Lei está impingindo ao trabalhador. Sem contribuições, 

portanto sem benefícios. Mais uma vez, ocorre à transmissão dos riscos da atividade ao 

trabalhador, o que é ilícito. Mais uma vez, impõe-se contratação sem o cumprimento da função 

social, o que traria a ilicitude do negócio jurídico.  

Trabalhando na condição intermitente por diversos meses ou anos, o que é bem 

possível em face dos problemas econômicos recorrentes do Brasil, a quantidade de contribuição 

mínima para obtenção de benefícios previdenciários, denominada de carência, não será obtida 

pelo trabalhador. Como se pode ver na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 

Benefício 
Carência (em 

meses) 
  

Aposentadorias (por Idade, Tempo de Contribuição, do Professor, especial, por Idade ou Tempo de 
Contribuição do Portador de Deficiência) 

180 

  

Pensão por Morte e Auxílio-reclusão (se o cidadão não estiver recebendo auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez) 

* Observação: a duração do benefício pode variar conforme a quantidade de contribuições do instituidor 
entre outros fatores. Veja detalhes nas páginas sobre pensão por morte e auxílio-reclusão. 

não há * 

  

Auxílio-doença / Aposentadoria por invalidez 12 
  

Salário-maternidade (Contribuinte Individual, Facultativo, Segurado Especial) 10 
  

Salário-maternidade (Trabalhadora Avulsa, Empregada, Empregada Doméstica) não há 

Fonte: INSS123 

Particularmente, no contrato intermitente que gere baixos rendimentos, como é o 

caso do previsto em Lei no Brasil, o trabalhador não terá a condição financeira viável de ser 

                                                 
123https://www.inss.gov.br/orientacoes/carencia/ 

https://www.inss.gov.br/beneficios/pensao-por-morte/
https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-reclusao/
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beneficiário da Previdência Social, pois não fará as contribuições seguindo a carência legal. 

Assim não agirá porque lhe faltará meios financeiros para tanto. Com o pouco que ganhar, 

deverá manter as necessidades básicas de sobrevivência, não dispondo de meios para pagar a 

contribuição previdenciária. Essa é a maior falha do sistema adotado quanto à funcionalidade 

social da contratação para o trabalho. Dessa maneira, seguindo-se a tabela de alíquotas de 

contribuição124, caso o trabalhador receba menos que R$954,00 mensais, deverão recolher para 

a previdência em média oito por cento sobre a diferença que faltar para o salário mínimo 

nacional. Na situação simulada acima, recebendo salário ZERO no mês, recolherá para a 

previdência o montante de R$76,32, sem nada ter recebido em troca do trabalho que não houve, 

para não perder benefícios e prazos de carência. 

Com a análise somente desse risco, que é do mais alto grau face a responsabilidade 

social e do Estado na constituição dos vínculos empregatícios, por tudo o que foi estudado até 

agora, está presente motivação justa para alteração da Lei da reforma trabalhista, no que se 

refere ao trabalho intermitente. Caso o Poder Legislativo não o faça, passa a ser a condição 

geradora para a decretação da inconstitucionalidade da lei pelo mecanismo legal disposto na 

Constituição. 

3.3 SOLUÇÕES PROPOSTAS PARA ADEQUAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE À FUNÇÃO 

SOCIAL 

O Poder Judiciário Trabalhista aponta para decisões no sentindo de garantia de 

direitos mínimos. No entanto, não existem ainda precedentes judiciais sobre a matéria, visto 

que a legislação é inovadora, com a criação de instituto novo, até então inexistente na realidade 

brasileira. As reclamações trabalhistas não trataram na essência do contrato intermitente, pois 

as vinculações dessa espécie estão iniciando sua aplicação prática nesse momento histórico.  As 

ações judiciais que tramitam após a reforma trabalhista não apresentam, ainda, como ponto 

central a aludida contratação. A relação é indireta, especialmente no sentido de proteção do 

                                                 
124

https://www.inss.gov.br/orientacoes/carencia/ 
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trabalhador e para criar empecilhos à concretização da intermitência. Dessa forma, não se tem 

como apontar na jurisprudência nacional teses no sentido da limitação do contrato intermitente. 

Cientificamente, é importante apresentar os entendimentos dos Tribunais 

trabalhistas, que se referem de forma indireta ao contrato intermitente de trabalho, após a 

vigência e tramitação da legislação reformada. Caso comentando amplamente foi o da demissão 

em massa de professores por instituição de ensino superior, para a consequente formação de 

cadastro de reserva com o intuito específico de contratação de novos funcionários com salários 

e direitos menores, usando-se do vínculo por tempo certo baseados no contrato intermitente. 

Nesse caso específico, a Justiça do Trabalho se posicionou pelo garantismo inicialmente. 

Porém, a questão chegou aos Tribunais Regionais por meio de recursos, onde ocorreu a 

modificação das decisões, permitindo-se a demissão coletiva e, assim, criando o ambiente 

jurídico favorável ao contrato intermitente. 

Em referência à decisão inicial, que garantiu liminar em sede de Mandado de 

Segurança125, contra ato do Juiz do Trabalho da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que 

autorizou a demissão coletiva praticada pela sociedade de ensino superior, que objetiva a 

demissão dos professores como relatado anteriormente. A decisão garantidora de direitos 

trabalhistas se funda em proibição de demissão coletiva, para substituição de trabalhadores 

contratados por prazo indeterminado, por outros vinculados por tempo certo, como é o caso da 

intermitência. A ordem judicial foi proferida no sentido de barrar as contratações precárias da 

nova ordem contratual. Veja-se, pelo que adiante se apresenta que o questionamento judicial 

não é diretamente referido ao novo modo contratual, mas sim à demissão originadora do 

ambiente propício à contratação por intermitência.  

Relatada foi a condição processual para a concessão da liminar perscrutada, pois 

verificada sumariamente os requisitos para tanto, quais sejam “a relevância dos motivos da 

impetração e a possibilidade de resultar ineficaz a ordem judicial (fumus boni iuris e periculum 

in mora)”, decisão fundamentada no inciso II do artigo 7ª da Lei nº 12.016/09. Seguiu o relator 

informando que “na hipótese em exame, em uma análise sumária e inicial da matéria, considero 

presentes tais requisitos.” Chega a essa conclusão se reportando à reestruturação da empresa 

educacional com base na nova Lei, no sentido das demissões apontadas pela Instituição de 

Ensino Superior – IES. O Relator considera que é pública a intenção demissional da empresa 

                                                 
125 MS 0011778-65.2017.5.03.0000, que tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob 

relatoria do Desembargador José Eduardo de Resende Chaves Júnior, com decisão proferida em 19.12.2017.  
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para realizar novos contratos mais precários em direitos, com base na legislação vigente. A base 

da decisão foi da seguinte maneira: 

Com efeito, é fato público e notório, sendo demonstrado, ainda, pelos documentos 

juntados, que a litisconsorte promoveu, recentemente, uma reestruturação da empresa, 

com o corte de aproximadamente 1.200 postos de trabalho dentre seus professores e 

o lançamento concomitante de um “cadastro reserva de docentes para atender 

possíveis demandas nos próximos semestres” (documento de ID f40eb35). 

 

Fundamento importante utilizado pelo Órgão julgador para conceder a liminar é o 

de que se há a necessidade de contratação para os semestres vindouros, por qual motivo demite 

seus professores? A atividade de professor não é sazonal. Se a Instituição necessita de 

professores para o futuro e demite vários no presente é clara a intenção de precarizar o vínculo, 

utilizando os contratos a prazo, como é o caso do que se refere ao objeto principal desse estudo. 

Ainda mais porque a decisão coletiva não foi dialogada com a classe ou seu sindicato, não 

expondo seus motivos ensejadores. Esse é um requisito exigido pelo Tribunal Superior do 

Trabalho – TST para a validade das demissões coletivas126. É fundamento da liminar a proteção 

contra as demissões arbitrárias, que enaltece a manutenção do emprego ordinário. 

No entanto, as liminares concedidas em várias regiões do Brasil, contra as 

demissões coletivas foram cassadas, usando-se como motivo a reforma trabalhista. Sem os 

efeitos da liminar, a ação redutora de direitos se torna iminente com a efetivação das demissões 

processadas pelas IES nos seus campi. É de se destacar a decisão do TRT da 1ª região, que 

também cassou a liminar concedida na cidade do Rio de Janeiro contra as demissões coletivas. 

A ordem do juízo competente consignou que “não existe norma classista ou legal que impeça 

a sociedade empresária de rescindir contratos de trabalho segundo critérios empresariais e 

contingências de mercado127”. Acrescentou que “qualquer exigência que impeça, retarde ou 

diminuía o exercício desse direito traduz afronta ao direito líquido e certo e decisão 

administrativa ou judicial que respalde essa exigência constitui arbitrariedade que não pode 

prevalecer.” A ordem judicial que deu respaldo às demissões foi favorecedora da norma 

reformada, permitindo novas contratações. Ressalte-se que a causa ainda não foi decidida em 

fase recursal pela instância superior.  

                                                 
126 RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE 

POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. ENQUADRAMENTO. 

JORNALISTA. ARESTO INESPECÍFICO. SÚMULA 296/1/TST. 3. DISPENSAS COLETIVAS 

TRABALHISTAS. CRITÉRIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO. 

REINTEGRAÇÃO. (RR- 670-63.2011.5.09.0006. Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado. Data de 

julgamento: 29/11/2017. 3ª Turma. Data de Publicação: DEJT 11/12/2017) 
127 Juiz José Geraldo da Fonseca. 
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Pelo que se precisará esperar o deslinde dessas ações judiciais para a formação da 

jurisprudência sobre o assunto que envolve o contrato de trabalho intermitente. Nessa 

circunstância, o socorro ao direito comparado é medida que traz respostas para uma boa parte 

da solução para os problemas apontados acima, quanto à continuidade e aplicação da Lei 

Brasileira. Em especial atenção, para o problema maior que é o da precarização das relações de 

trabalho e emprego, com redução de direitos anteriormente conquistados pelos trabalhadores. 

Pelo exposto acima, restou o apontamento dessa possibilidade evidente de retirada de direitos 

quando da contratação para prestação de trabalho intermitente, principalmente se a troca de 

contratos ordinários for realizada por esta contratação específica. 

Os preceitos limitadores da legislação europeia podem ser inseridos na legislação 

nacional, alterando-a para que atinja e respeite a função social inerente a qualquer contrato de 

trabalho firmado em território nacional. A limitação de jornada é um ponto primordial. Com 

jornadas reduzidas, fatalmente o trabalho intermitente não poderá substituir as contratações 

comuns com base na norma de regência. Até mesmo porque o trabalhador não pode ser relegado 

à total incerteza de seus vencimentos, pois assim não obteria renda viável e digna. 

Outro critério de contenção que precisa ser inserido na Lei Brasileira é o da garantia 

de vencimentos mínimos para aqueles trabalhadores intermitentes que aguardam a convocação 

das empresas, mesmo que não venham a desenvolver trabalho algum para estas. O regime de 

convocação é similar ao da disponibilidade, onde se aguarda o início da atividade em hora 

incerta, sendo que a convocação é critério relacionado à subordinação da atividade. O 

trabalhador não comanda ou interfere diretamente nesse critério e depende, claramente, da 

ordem empresarial para assumir posto e jornada de trabalho cujo fim não é por tempo 

indeterminado ou duradouro, sendo iminente e previsto em contrato. Não ser remunerado pelo 

tempo em espera de convocação significa assumir o risco da atividade econômica do 

empregador, o que não pode ser atribuído ao emprego no Brasil. O ideal para a remuneração 

desse período se relaciona ao mínimo para a existência do indivíduo e seus dependentes, sendo 

observado na legislação estrangeira acima exposta, que em muitos casos garante remuneração 

de 20% sobre a normal, para os momentos de espera das convocações. Com isso, seria 

implemento mais um critério concorrencial importante, forçando as empresas buscarem mais 

mercado para que não paguem seus empregados para nada fazer. Sendo certo que, esses 

períodos de inatividade devem ser aqueles considerados pela ausência de convocação ao 

trabalho, sem que o empregado concorra com culpa ou dolo para tanto. 
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Mais um determinador de limitação se apresenta na legislação de outros Países, 

como é o caso de determinação de faixas etárias para o exercício da atividade intermitente. 

Como visto, em alguns países da Europa que usam o formato de contratação, somente jovens 

em primeiro emprego ou idosos em final de atividade produtiva podem contratar por tempo 

intermitente. A inserção de faixas etárias na Lei, como possibilidades únicas de contratação do 

trabalho nessas condições, é determinação de emprego de função social aos contratos, que 

passam a atender parte da população produtiva que está fora do mercado de trabalho, em sua 

grande maioria, ou por inexperiência no caso dos jovens que buscam a primeira colocação no 

mercado de trabalho, ou por se encontrarem no final da vida produtiva, no caso dos idosos que 

precisam trabalhar para se manter, mas carregam as agruras físicas e sociais da idade avançada. 

Aqui as doenças e preconceito social dificultam as contratações para o trabalho, sendo o 

contrato intermitente um mecanismo viável de manutenção desses indivíduos em aspecto 

produtivo. 

Meios de inclusão social pelo trabalho são formas de respeito à dignidade da vida 

humana e, principalmente, de entrega de função social aos mecanismos de trabalho e emprego. 

Retirar os indivíduos do isolamento ou da condição de insubsistência é obrigação dos que 

vivem em sociedade, com os amparos governamentais e sociais inerentes ao caso. Um deles é 

o contrato intermitente, se for realmente usado em condição de excepcionalidade. A 

inexistência de resposta social e de trabalho para o problema dos jovens desempregados ou dos 

idosos sem condições de manter a própria vida é a crítica mais profunda que se pode fazer em 

face dos avanços legislativos para o progresso e crescimento econômico da sociedade. Não se 

está aqui a dizer que tais progressos e avanços não são necessários. São evidentemente precisos 

tendo em vista a realidade econômica mundial. Mas a marginalização dos trabalhadores em 

condições de pouca experiência ou de idade avançada deve frear tais avanços, para que os meios 

e necessidades sociais sejam atendidos. A marginalização traz, em alguns casos, a 

criminalidade e a falta de avanço social necessário para que o Brasil progrida em meios às 

grandes potências econômicas do mundo. 

O estudo desenvolvido por GOHN128, mostra que a inclusão social pelo trabalho é 

geradora de aprendizado político para a cidadania e, com isso, para a presença da dignidade 

formadora da vida dos seres sociais. Com o avanço nas esferas políticas e laborais, o indivíduo 

passa a se tornar mais capacitado para o trabalho, garantindo o “mínimo existencial” a si e seus 

                                                 
128 GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, educador (a) social e projetos sociais de inclusão social. Meta: 

Avaliação | Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 28-43, jan./abr. 2009. 



111 

 

dependentes, o que se apresenta como um redutor das desigualdades sociais. O combate à 

violência dos centros urbanos, segundo a autora, passa pelo desenvolvimento desse trabalho, 

contrato segundo os preceitos de respeito social destinado ao trabalhador. 

Com esse estudo, a autora deixa claro que a inclusão social pelo trabalho é cabível 

nas empresas privadas, de qualquer setor produtivo, assim como aos trabalhos desenvolvidos 

pelos entes públicos, como viabilizador da inserção social do cidadão que o afasta dos riscos 

da marginalização causada entre outros fatores, pela falta de oportunidades de trabalho 

emprego. O contrato tem utilização bem vinda no âmbito da empresas, especialmente naqueles 

que desenvolvem atividades em áreas urbanas deterioradas socialmente, ou próximo a estas, o 

que acaba por atender à quase totalidade dos grandes centros urbanos brasileiros, onde resta 

evidente a deterioração do meio social e urbano com a presença de favelas por todos os lados 

das cidades e, pior ainda, com a proliferação de indivíduos que se encontram abaixo da linha 

da pobreza129, vivendo nas ruas das grandes cidades, em especial. Ao contrário de ser 

determinante de marginalização social, o contrato intermitente usado de forma excepcional a 

atender população que viva nessas condições pode gerar meios de subsistência às mesmas, 

incentivando financeiramente sua contratação pelas empresas, em face dos riscos econômicos 

e sociais apresentados. 

Para que não se reduza ao âmbito das teorias, a análise ora desenvolvida se enquadra 

diretamente nos programas sociais de contratação para o trabalho do Governo Federal. Até 

agora, desde o momento da criação de programas de trabalho dessa natureza, as ações 

desenvolvidas foram isoladas, sem atender realmente às necessidades sociais de trabalhadores 

e empresas. Foram implementadas desde ano de 2003 formas incentivadoras para a contratação 

de jovens, com o fito especial de gerar a primeira contratação de emprego destes e retirá-los 

dos riscos da vida improdutiva. Mas as políticas de utilização dos programas não foram 

atreladas aos aspectos práticos viáveis de contratação, colocando os jovens em condição de 

remuneração equivalente aos profissionais da área de atuação, o que não gera incentivos claros 

de contratação em maior escala. É o que se observa com a edição do Programa de Estímulo ao 

Primeiro Emprego (PNPE), do ano de 2003, destinados a jovens de 16 a 24 anos de idade. Ainda 

se pode notar Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) do ano de 2005, 

vigentes até hoje na ordem jurídica brasileira130. 

                                                 
129 Segundo dados do IBGE divulgados no final do ano de 2007, em seu sítio eletrônico, um quarto da população 

brasileira vive na condição de extrema pobreza, configurada como abaixo da linha da pobreza, o que corresponde 

às pessoas que ganham menos de R$133,72. Esse valor advém de estudos realizados pelo Banco Mundial. 
130 Atualmente os dispositivos mencionados se encontram regidos pela Lei 11.692/2008 e regulamentados pelo 

Decreto 6629/2008. 
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Assim sendo, o contrato de trabalho intermitente, da forma como é proposto e para 

não ser utilizado como um substitutivo do contrato ordinário de emprego previsto na norma 

consolidada apresenta condições jurídicas e socioeconômicas de ser vinculado ao programa 

acima denominado como PROJOVEM e, certamente, passar a ser empregado dentro da 

excepcionalidade que lhe cabe, comandada pela natureza contratual que assume, qual seja a de 

contrato por prazo determinado, não obediente à continuidade da relação de emprego. Medidas 

como está agora proposta precisam ser tomadas pelo Governo Federal, para que se evite a 

precarização do trabalho da grande massa produtiva do País, que depende do emprego para 

garantir vida digna às famílias. O contrato intermitente não pode ser empregado a esses 

trabalhadores, pois não combina com os preceitos da atividade corriqueira e habitual de 

emprego. Atrelando o trabalho intermitente às categorias marginalizadas na condição de 

emprego, como os idosos em final de vida produtiva e os jovens em primeiro emprego, a função 

social desse contrato seria real e aplicável, ao passo que as empresas usufruíram de respaldo 

social para tanto, recebendo a flexibilização como respaldo financeiro desse nível contratual. 

A vinculação de trabalho e emprego seria viável e salutar para ambos os contratantes, sem os 

entraves específicos da contratação ordinária. 
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CONCLUSÕES 

As relações de trabalho e emprego vêm sofrendo transformações no Brasil, 

ocasionadas pelas constantes variações econômicas presentes no País e no mundo. A primeira 

década dos anos dois mil é considerada um marco importantíssimo para as modificações em 

questão. O trabalho é fonte de direitos protetivos da classe trabalhadora por avanços 

ocasionados após a edição da Consolidação das Leis do Trabalho até os dias atuais, o que 

transmudou a imagem e as funções do trabalho, dos trabalhadores e das empresas em território 

nacional, afastando-se das origens pautadas no trabalho escravo e de servidão em momento 

posterior. 

A ordem econômica concorrencial vigente tem forçado às empresas a reduzirem 

custos operacionais. As crises econômicas que assolaram a Europa e refletiram na América do 

Sul, ocorridas entre os anos 2006 a 2016, aprofundaram a necessidade de readequação dos 

empregadores nessa nova ordem redutora de encargos da produção e do comércio. 

O mercado de trabalho que estava pautado em proteções legais voltadas às relações 

de trabalho e emprego está sendo forçado a reavaliar seus princípios de ordem contratual, sob 

pena de muitos empregadores sucumbirem diante das novas condições mencionadas. Inobstante 

isso, existem no ordenamento jurídico, especialmente nas esferas Civil e Trabalhista, princípios 

de base obrigacional que não podem ser descartados frente a necessidade iminente de mudanças 

da legislação. O conflito de interesses peculiar das relações desenvolvidas para o trabalho 

assumiu a condição que demonstra a presença de forças que querem garantir direitos mínimos 

aos trabalhadores, contra outras que atuam no sentido da evolução e mudanças flexibilizadoras 

das obrigações trabalhistas.  

É preciso mudar, segundo os pensamentos desenvolvidos por autores que defendem 

tanto o lado empresarial, como os que atuam em prol dos trabalhadores. Exemplos dessas teses 

são as ideias desenvolvidas por Davide Carbonal, José Affonso Dallegrave Neto, Gustavo 

Filipe Barbosa Garcia, Francisco Gerson Marques de Lima e Amauri Mascaro Nascimento, 

dentre outros. No entanto, o que se busca ainda hoje é o equilíbrio para que as referidas 

alterações possam acontecer sem, contudo, relegarem trabalhadores à vida indigna ou 

ocasionarem o fechamento e término de algumas atividades empresariais que não suportam 

mais o ônus dos encargos trabalhistas. 

Frente a isso surge a reforma trabalhista apresentada pela aprovação e vigência da 

Lei nº 13.467/2017, que alterou mais de cem dispositivos da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), na tentativa de criar esse novo ambiente legislativo. Tais medidas não foram objeto de 
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larga divulgação e discussão com a sociedade civil, sendo efetivadas pelo comando do interesse 

governamental, sem que os principais envolvidos fossem questionados sobre as alterações 

produzidas. Existiram debates, porém somente em alguns setores da economia, mais 

precisamente em grupos e conduzidos por interesses empresariais. Também foram realizadas 

discussões no Congresso Nacional, mas em número reduzido, sem a consulta necessária do 

povo pelos mecanismos constitucionais apropriados, quais sejam o plebiscito ou referendo, 

visto que implementaram normas de grande importância nacional, que produzirão alterações na 

vida de inúmeros trabalhadores. 

As alterações legislativas produzidas pela reforma trabalhista, com isolamento de 

outras modificações necessárias que ainda não foram realizadas pelo Legislativo Brasileiro, 

como a reforma da previdência e, não com menos importância, a reforma política, acabaram 

por ocasionar a criação de dispositivos legais que ferem a essência obrigacional, 

desrespeitando-se direitos de base, em prol de adequações e avanços econômicos que 

interessam tão somente ao polo empresarial da relação de trabalho e emprego. 

Surge, então, a disposição anacrônica da criação da espécie contratual de trabalho 

prestado na condição intermitente, desfigurando-se as contratações até então existentes, com a 

imposição de novos critérios especificamente destinados à jornada de trabalho e à remuneração 

de trabalhadores que assumirem essa nova espécie contratual. As contradições entre a nova Lei 

e as bases do ordenamento jurídico até então vigente são claras: a continuidade da relação de 

emprego foi afastada, assim como maculada também foi a garantia do pleno emprego e das 

normas protetivas de direitos mínimos destinados aos trabalhadores. Por esse novo modelo, 

empresas poderão colocar trabalhadores numa espécie de reserva, à espera de convocação para 

o trabalho, sendo certo que esse tempo de espera não será considerado como jornada de trabalho 

e não será garantida qualquer remuneração para o período. O contrato é da natureza de vínculo 

empregatício por prazo determinado, tratado como excepcional pelo Direito do Trabalho. 

Mesmo assim, a legislação reformada vigente não traz amarras ou limites para a 

utilização excepcional dos contratos intermitentes, não os vinculando com atividades em caráter 

excepcional, ou com a sazonalidade, que autorize essa prática contratual. O risco primeiro que 

se apresenta é o da demissão de trabalhadores para a contratação de novos, seguindo-se a 

alterada ordem legal. Dessa maneira, os preceitos de base não estão sendo observados pela 

legislação, expurgando-se muitos dos princípios garantidores dos respaldos sociais, antes 

estudados. 
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A nova formatação para os contratos de trabalho, que expressam relações de 

emprego, acaba por criar a figura do empregado que não trabalha e, consequentemente, não 

recebe pagamentos em determinados períodos do mês, momentos esses que podem superar os 

horários e dias trabalhados. Ou seja, o contrato por intermitência gera a possibilidade de 

trabalhadores ganharem bem menos que a remuneração mínima exigida para os contratos 

comuns ou ordinários dessa relação, o que os oferece à condição de risco social extrema, que é 

a vida indigna, a insubsistência por não conseguir angariar renda para as despesas mínimas 

necessárias para a manutenção da vida e da família. 

A pergunta de partida do presente estudo se responde nessa medida da prova da 

ausência de garantias sociais e salarias mínimas ao trabalhador, que passa a ter o seu “mínimo 

existencial” descartado e corre o risco de assumir condições precárias de direitos inerentes ao 

trabalho e, assim, à própria qualidade de vida. As conquistas de direitos de outras épocas estão 

sendo descartadas pelo contrato intermitente de trabalho. A função social, como enfoque 

principal do questionamento, fica relegada ao segundo plano, combatida pelos anseios 

empresarias de minimização e precarização dos encargos da ordem do trabalho. Não se pode 

aceitar que a maleabilidade de alguns direitos para tornar a relação de trabalho e emprego viável 

e obediente ao aspecto concorrencial, mesmo com a crise econômica vivida, tenha como fim 

imediato a precarização de direitos do trabalho e das condições de vida digna. 

O estudo do Direito em comparação ao que as nações europeias vêm empregando 

sobre o trabalho com essas características demonstra que a realidade da intermitência precisa 

ser aplicada em caráter excepcional, em atividades onde a sazonalidade justifique a contratação 

e, principalmente, com limites implementados pela lei no tocante à quantidade de jornada de 

trabalho que assim pode ser desenvolvida, como também, e de forma muito especial, garantindo 

remuneração mínima para quem exerce atividades nas condições da intermitência, para que a 

função social seja empregada. Como é sugerido pela lei de Espanha e Itália, por exemplo, que 

garantem o pagamento de salário pelo tempo de espera da convocação, não inferior a 20% (vinte 

por cento) do que é pago para a jornada normal de trabalho. 

Outras insurgências contra a Lei reformada precisam ser discutidas, especialmente 

no Brasil, onde aproximadamente um quarto da população vive em condições abaixo do nível 

da pobreza e a formação cultural do cidadão trabalhador é bastante distinta dos que vivem na 

Europa. Os limites e a normas garantidoras não podem ser retiradas do ordenamento, como fez 

a implementação do contrato intermitente, pois grande parte da população não tem acesso a 
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meios outros de subsistência, como a mecanismos sociais de garantia da vida digna. O fator 

político também interfere diretamente na condição apresentada. 

Pelo exposto e com base na realidade socioeconômica brasileira, a legislação que 

criou o trabalho intermitente precisa ser revista de maneira iminente, sob pena da precarização 

de direitos se tornarem regra nas relações destinadas ao labor. Mudanças que garantam a função 

social desse contrato, com o respeito direito aos princípios basilares da lei civil e da ordem 

trabalhista. É o caso da solução proposta no estudo em voga, que vislumbra a inclusão social 

pelo trabalho intermitente. A vinculação desse contrato realmente às condições excepcionais, 

deixando a contratação ordinária, por prazo indeterminado, continuar como regra e ser aplicada 

às atividades que concentram a maior parte da população produtiva brasileira e que garantem 

meios de vida digna às famílias, como é o caso do comércio da maioria dos setores, por 

exemplo. 

A aproximação da condição restritiva do contrato intermitente com a população 

mais necessitada de postos de serviço, pela inexperiência dos jovens ou pela maturidade em 

excessos dos idosos em fase final da vida produtiva, apresenta-se como adequação imperiosa 

da Lei. Sendo certo que os artigos 443, 444, 452-A, 468 e 484-A, todos do consolidado, devem 

ser interpretados à luz da função social e boa-fé para que sejam evitados abusos e 

desvirtuamento da relação de trabalho e emprego no Brasil. 
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